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ΑΠΔΟΥΘΟΝ δᾶ. ἤο5.. Ἡ. ΤΙ, 
Απδοοΐαοβ οᾶ. Βίας. Ἐδ. ΤΙ... 
Ἀππ Ομ 9 πἢ δα. ΚΙ οὐ 70) οποία. 211. 
Ἀπ ΐτάτβ θᾶ. ἄοξὸ.  ..... ς 
ἈπΕπαιηστα ὅτ. οᾶ. δέααέννεν. 1 

ῬΣ 17, ς 
ἜΞΩΣΕ, Τιαί. 71 δᾶ. Κίδδο. Ἐᾶ. 1. 

τ΄ ΤΙ φᾷ, διωδολρῖον. ὃ ἴββοο. 
Ἀπ ρθη θὰ. Βιας5... ΡΣ ἐσ οςς 

ἈρΡοΙσπΐπα ῬΟΥβ. δα. Ποίδογα. ὃ γ 1]. 
ἈΡΟΙΙοπ τ Ν᾽ ΒΠΟαἾτ5 θᾶ. Μόν οὶ. 
ΑΡρἕδμτα, θα. "7οηαοϊβϑοῆη. 32. ν01].. 
ΑΡπΙοὶ τυθύβσλοτρη. οᾶ. ο. ὦ. Υεὶ.: 

ἈΤΟΒπηρθ κα δα. ᾿οίδογῳ. 3. νοἹ]. 
Αὐϊβίθαρ δρἱβὲ. οᾶ, Ἡγηαϊαια ἡ... 
ΑΥΙΒΓΟΡ ΙΒ ΘΒ δα. Βογσζ. ὃ ν ΟἹ]. ἘΠ. ΤΤ 

Βασι ηθ. οοἰηοθᾶϊδθ 
Αὐδβιίοίοιθε,. ἄθ ρδυύδαβ δηΐπιϑ. 

6Θ. Γαπρκασεῖ. : τ ἢ 
-- τ 6 8:9 Ῥορέϊοδ θᾶ. Ολνίεὶ 

ῬΗγϑίόα θα. Ῥήαηίι. Ὁ τὺ. 
᾿ οὐΒῖσα, Ἐπ ἀθχηΐα ϑα. δ μβογηλι.. 

-  ΝΙδοτηδοῖθα 6: δ 86) }} 
ἀθ σο610, 81]. ὁ. Ῥγαπίϊ. . ᾿ς. 
(8. ΘΟ] θιι5, 841. οᾶ. Ῥγαπέϊ.. 
ῬοΟΙ σα δα. δ ἐϑργχηΐη. ἘΠ. 17 
Τα ΘΟ Ύ 3, ΤΟΥ 8118, Θα. δ'ωδοηηῖλι. 
6. ϑπΐτηϑ ἸΙΌΥῚ ΤὖΤ ρα. ΔίθλΙ. 
75 Ὑποίοτοϑ θᾶ. Κύριον. ἘΠ. ΤΤ 
το παρ γϑῖοα δᾶ. Ολγιδέ 
ἔταρτηδηΐδ, θα. ο86. . .. 
οθοοβοζηϊοςς 6. ϑιμβοηιῆὶ. 
6 ῬΙΔΑ 8 6. Ἀροῖξ . «. 

ὑπολιτ. 2“ ϑην. ὁἃ. Βῖα55. ΠΑ. ΤΙΙ 
Ῥᾶτνα πδύυγδ δ, θᾶ. Βίολὶ. 

Αὐπίαν Θαρθαϊεο ΑἸΘχ. δᾶ. Αὀϊολὲ 
“τ ρρογίρέβ τ ποῦα δᾶ. Εογλαγα. 
ΑΟΘΠ ΘΙ. οᾶ, Καίδεῖ. 3. νο]].... 

μι 
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οᾷ. Ογιμδέμβ. ῬΑ. ταϑίου. 
τς ἘΠ; ΤΠ ΠΟΥ 

ΒΔΟΟΗΥΠ αἰβ δαττοῖπα θᾶ, Βίαθς Ἠὰ᾿ ΤΙ ὃ. 

ΠΣ Ὁ όταν ἘΓΕΣ ἀτοσι, μι συ 

οι μα 

Τῶν 

ΠΕ ΤΟ τν ὐὰ 

2. 10.056} Βοοεπε ἄ6 πὲ. ατίτητα, δᾶ, Τρπβαοΐῃ 
90. 1.80]--- κἄ6 δοπβοϊβύϊοπο θᾶ. Ῥοῖροῦ. .Ὁ 
85) 1.15}. -- σοτητη. ἴπ 1ῖργ, Αὐἱδίοίθ!β περὶ 
90] 1.30 Τρ Πμεῖμα τοο, Μοϊβογ.  “γοἱ]... 
40] 3.80} Βα ΟΙΪΟΙ Θτδθοὶ δα. 4ἡγϑη8. ἘΠῚ, ΤΤ 
--} 8.60] ΝΥ οα. δέπέον. ἘΠ. ΤΙ ταΐπ: ᾿ 
40 --- -  - Ρ611. 6811. ἘΔ. ΤΙ. τοῖπ. 
50] 2.--}-.---- - ὌῬ6]]. οἰγῖ]16. 8. ΤΙ τοΐπ: 
80--.60}--- οσο8ἅ. Κὐδῖογ. ὈΘῊ., 6411. ἘΠ. τοΐτσι. 
60] 4.201---- ---- --- - - Ἡ, ΤΩΔΙΌΣ. 
-τ-| 1.25}. - -ς---- 61]. οἷν. ΠΑ. γαΐῃ. 
901.9.40]---- ---  - Πα, γηδῖοΥ - .... .΄; 
--1 1.40]---- -- - - Ῥ. ΑἸοχ., Ὁ. Αὖν. Δ. ἤπϑί. 
201 1..001---------- -.-- ἘΔ. ὙΠ. ἘΚ τ 
50] 8:00}. --- ---- ὌἘ. Ἠΐβρ. ῬΎδρτη. Τπάϊοθβ 
-- 25] ΟΔ1ΠΠπ|6] νιν 5: ἩΥΡΘΟΙΪ.... ς 
--ἰ 6.60] ὐλπδὶπβ ΒΟΙΣ δα. 056... 
-ἰ 8.60] δίο οἅ. κοι. ... τ, 
-ἰ 4.60] σία Π1π5 οα. Μώϊογ. . τς. 
20|10.35].---- ΤΊΡΕΙ]., Ῥτορότΐ, οα. λον 
10, 2.50 σοΟΥΝ. ἐαθαϊα οα. Ργαδολέδι. 
80] 2. 0 τ οπῖ ἃ πεΐπ. δα. Εγίοχ. 2 γο]]. ὙῸ1.1 
--Ἴ10.--ἰΟἴοοτγὸ 6. γ7ωϊηεν. ὅ Ῥασὺθβ (ΞΞΞ- ΤΠ1 ν 
-- 1.40 Ξεϑὶ 88500.), ῬΑΥΒΊ,1. 3. “8.45. ᾿ 
-ἰ10.--- 560. Μά .4. 40. ῬΘΥΒῚΤ,1---8,.2,146.30. 
-- } 5.80 659Ὁ. μἱζ. 1.80. ῬΑΥΒΊΤΤΙ,1. 2. ἱ{1.80. 
--ἰ 4,80 60. ὑζ9.--  ΡΆΥΕ ΤΥ,,1---8,,46.80 
-[19.80 ΒΘΌ 50: ΡΘΕ Ὁ ΑΚ πιοοκι 
--[- 4.80}. -- οταῦν, 561. δᾶ: διογ. Ὁ Ῥαγίθβ 
- 4.---ἰ---- -- ρα, πρεγηαγα- Η γ 80" 781 67' 
45---ὄ 1[5}------ ορ᾿ϑίοϊδθ δᾶ. Τῇ ϑδοηδοῦῳ. 2 Ὑ0]1]. 

“τ - 86], 68. δ,ῥίδοϊ. 2 ῬΥΕΕΡΝ 
80] 2.-20᾽ Ο]Ἰαπα !βηΐ οδυτηΐτια ϑᾶ; Κοολ. 
60---. 90] ΟἹΘοιο θΝ. δα. Ζίεσιογ. . . ὼς 
50] 1.90] Ποπιοοα, Ἠοτδῦ. οᾶ. Χαληλο 
80] 3. ΤΟ] ὕστατα ππβ οᾶ. Γωάιοΐσ. 3 γΟ]]. 
80] 2.10[ΓὉοπδύδη 1 118] Τπο..1. ἅ6. Ὁ. Μαρτιὸ 
20] 1.60 θα, ἩΠ ἀθη  οίςΣν . ὃς ΚΣ Σ Ω ΩΝ 
θ60---. 90] οΥ πο Ι 5. ΝΌΡΟΝ δα, ΕἸδοζοίβοη 
40] 2.80 Ὁ γηπίπα οᾶ. απ ᾿. . . «. 
90] 1.60] σπτύΐϊπβ ΠππΒ οα, γὸοσοὶ ... . 
90 1. ΘΟ] ΔΒ τι Θα. 7... . ... .. ..᾿, 
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Ξ-- 5.40} ΠΟΥ 6. 2]οἰδέθ7". - ..΄. .. «τὺ 
80] 3.10} 1 πΆ 85. οα. δια88.. .. . .. οὦΣ 
80) 23:10} ὲ10 Οδδβδῖπικ θα. Μ6186}.. ὅ Ὑ11, Ὑ ΟἹ, ΤΟΥ͂Τ 
20, 1.10} })]10 ΟΠ τ γβοβύ. οἂ. δίπαογ. ΜΟΙ. ΤΤ 
80 ὃ. 90! 9 οοΥ 5 δα. Ψορόῖ. ὅ γῸ1]. ΜΟῚ]. Τ-- ΤΙΤ 
1018. 0} ΟΠ γ 5118 Η8110. οα. Χασοῦν.Υ οἹ.1- 1ΠΤ 
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50] 3.---ἰοπϑῦμϑ το. Ῥ. Ῥργοββηαῦ. ΜΟΙ.Τ 
60] 1. 20] τα σοπίϊηϑ οα. δώδη.... . ... 
60] 4.--ΠἸΠρῖο. ἂν, ἔγαρτα, οα. Αὐηζοῖ. ὅ1. . 
πο] 1.40} Ερϊ10. νοθδς τσ. 1πᾶϊ0.. ΘΟΤΡ δ. Τ. 
60] 1.-- δα. Βγαπᾶξ οὐ Ῥγαοσπβηνμ. 9. ΝΟ Τ]. 
τ 9.--ἰΕρ οὐδοῦ θα, ϑολοηχί. ἘΠ. ταΐπου 
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90 ΕποΙ ἰδ ἙΠοταθηΐα, θἃ, Τρίδογα. ὃ ΥἹ]. 
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ΤΧΟΟΡΗΒΟΝῚΝ ΑΠΧΑΝΘΒΑ, 

ἘΠΟΒΝΒΌΙΤ 

ΒΟΒΟΙΙ͂Α ὙΕΤΈΡΒΔ ΟΟὈΤΙΟΙΒ ΜΑΒΟΙΑΝῚ ΑὈΘΙΘΙῚ 

σΟΡΟΕΒΕΌΌΒΚ ΚΙΝΆΚΕΙ. 
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ΙΝ ΔΕΡΙΒΌΒ Β. αὅὄ. ΤΕΠΒΝΈΕ ΚΙ. 

ΜΌΟΟΟΙΧΧΧ. 



Ηαπιρηϊερῃ 

Θρθοκ ἅ ΠΡΥΗΝ 

ΣΙΡΒΙΛῊ, ῬΥΡΙΒ Β, α. ΤΕΌΒΝΈΕΞΙ. 



Ῥγϑοίρτϊο. 

Οοάϊοῦσα Τγοοργομθούσῃ ργϑθϑιθη βϑίτηῦβ οϑὺ Νὲ 
(Μαγοίδηυβ 4706), 5860. ΧΙ., τωθιηρυθηδοθαβ, [0]. τηᾶχ. 
Ὧθ οοὔϊοθ 06 Ὡσρϑισηθ ϑοουσαίθ ορὶὺ Εἰ. Ομ ΘοΥ ἴῃ Μυβ. 
Ἡμθηδη. Νον. ὅθυ. ὅο]. ΧΧΧΙΥ͂ (8. 1879) ». 280---282. 
Ῥχγϑοίου ὑθχύστῃ οαχτ 118. οομ πιθοῦ ρϑΥ ΡΠ χα 565 ἀσδβ 50Π0118- 
ααθ. ὉθΘυγηδ, αα88 ΠΌΙΏΘΥΙΒ ᾿πδιρηϊίθ 8 ΒΙΏΡΌ]ΟΒ. ὙΘΥΒῸΒ 
γοίοσυπίυσ. ΟἿ βόμθον 1. 1. ρ. 282, 

αυτῃ ἃ. 1872 τὰ Τύδ]ϑυα Ὀτοβοϊβοοσθυ, Οδὺ. ὈΗΠΘΥ 
γ. 6]. τη6 τορδγιῦ, αὖ ΘΟΟἸΟΙ ἢ16 ΟΌΥΘΙΩ ἸΏΡΘΥΙΓΘΙῺ ὩΘΟΏΟΙ. 
ΒΟΒΟ] ἃ σοϑίθτα Ὑἱσόυαμα ἀοοίογαχα 1 ἀϑῦχα χη βο  ὈΘΥΘΏΙ. 
)υοᾶ πορούζατα 1 ΡΘὨὐΙΒΒΊ26. ΒΌΒΟΘΡΙ. 

Α Μαιοΐδμο ἀογίναϊυβ οϑὺ δοᾶοχ ψαϊίοδμαβ (α. 1807); 
οἵ, Ἰτατα, ΒΘΚΚΟΥ ἴῃ ῥγδοίαῦ. δὰ δᾶϊθ. Αὐαῦϊ, ΒομΘου Ὁ. 282 5α. 
Οοπία]ογασπὺ ΒΘοΒηηδηη 1) ύθπαθυ ); βομοὶ ἀθβουιρδιῦ 
Ποθου 3). Οοιμπιθηίαγίαπι αι οἀϊαϊῦ Βδομηηθημ ἴῃ 
ΌΥΟ ααἱ ΒΟΥ ασόβδο ϑἰδαίβομα]θ σὰ Βοβίοοϊς 1848. 
-- Βομο λα, σούαβίῶ ἴῃ ΤγοΟρΡΏγΟμΙΒ ΑἸθχαμάγθη. Εἰ Οὐα]οΘ 
ΒΙΡΙούμθοδθ Ναίϊοαμδϑθ δαὐϊαυϊδδίσηο οαϊαιῦ Π,, Β. Βοβίοο Ὠ, 
Τγριβ 2. ΝΜ. Οονοῖρ. 1848 [ρρ». ΧΙΙ 80 ἴὰ 4." 

1ὴ6 ὀοχηχαθηὐαυ!β νϑίθυιρθυβ ἴῃ ΠΟΥΘΟΡΒΥΟΏΘΙη. Π860 
θοχηρογύδ, μϑῦθιασβ. ὕὐδττηθῃ σκοτεινὸν ΘΧρ]σαγὺ ΤΉ ΘΟ 
ΘΎΒΙΠΙη ίλθα5, αὖ ΟΟἸ]Π]ρίταυΒ ὃχ ϑίθρμαμπο Βυγχθηΐίο, αὐ] 
ἀποθυβ 10618 ἴρβῶ ΤὨΘομὶβ δῆἴονῦ σοῦρα: 1) ν. “Ἅἤνεια [ρ. 
ὅθ, 11 8αᾳ. ΔοἸ".}" τόπος Θράκης. ὡς Αἴπεια Ζέλεια, ἀπὸ 
Αἰνείου. Θέων δ᾽ ΔΑἰνειάδας ταύτην καλεῖ, ὑπομνημα- 
τίξων τὸν Λυκόφρονα (ν. 1268) ...Δἰνείας δὲ μετὰ τὴν 

ἢ ΟΥ βαϊῦ, οἷὰβ ρ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 22 Βοῦθου ῃ. 282. 



Τ ῬΒΔΕΒΑΤΊΟ. 

Ἰλίου πόρϑησιν εἰς Θρῴκην παρεγένετο καὶ ἔκτισε πόλιν 
«Αἰνειάδας, ὅπου τὸν πατέρα ἔϑαψες. --- 2) ν. Κύτινα [Ρ. 
899, 7 86αᾳ. Μοίῃ.7᾽ πόλις Θεσσαλίας. ὡς Θέων ἐν ὑπο- 
μνήματι “υκόφρφονος (8 Υ. 1889). ὃ πολίτης Κυτι- 
ναῖος. ἔστι καὶ Κυτίνιον μία τῶν τριῶν τῶν Δωρικῶν. 
τὸ ἐϑνικὸν Κυτινιώτης. ΟἿ, Οἴοθ6 Ὧἀ6 ΤΆΘοΟμΘ σταπιπιδίϊοο 
(Ὀῖ55.. ᾿πϑὰρ. Μομαβί. 1867) ρ. ὅ0. Ομ] πηδοῖθα δᾶ. 
Βομπθιᾶ, 0]. ΠΡ. 87. ομθου 1, 1. ρ. 2178 μᾳ. --- Ῥαγδ- 
ΡὨγαϑῖη αὐϑτη βούνανιὺ Οοᾶ, Ῥαγ. 8484) ἃ ΤΠθομθ ρῥτο- 
ἔοούδιηη Θ5886 ῬΥΟΌΒΌ1158. δϑὺ οοπίθοῦαγε, ΒΟΒΘΘΥΙ 1. 1. Ρ. 49. 

Ῥγαοίου. ΤΉθοπϑιη οἱλτα ἰαπᾶαρθύαν Ζεκτίων αὐἰάδηα ἴῃ 
Ἀγροταπθιηδίθ ΠΥ ΘΟΡΒΤΟμΊΒ [Βύγπι. Ν... ᾿. 484, 16 864.1: 
Ἤπιος" οὕτως πρότερον ἐκαλεῖτο ὃ ᾿Ασκληπιός" 3 ἀπὸ τῶν 
τρύπων; ἢ ἀπὸ τῆς τέχνης καὶ τῆς τῶν χειρῶν ἠπιότητος" 
[ καὶ γυναῖκα παραδίδωσιν 5) Ἡπιόνην, ἐξ ἧς αὐτῷ γενέσϑαι 
Ἰάσονα), Πανάκειαν. Δεκτίων ἐν ὑπομνήματι Δυκό- 
φόοονος. --- δοᾶ οούίΐομοιι σὴ πυ] πηι 6586 νοοα θυ] απαὰθ 
ὮοΟ ποιηθῇ ὑθγίϊδο ΑΘΒΟυ]ΔΡ11 Η]186 ΘΧΡΌ 1886, ᾿πΐϑι ὙἹΓΟΒ 
αἀοοῦοβ ἰδυδαδυτϊα σομδίαί, --- Κῖηθ ϑθοίουβ ΠΟΙ] ηΘ. ΟΟΠ- 
τηθιιογϑηΐαν Ομ] ἴῃ ΠΤ ΥΘΟΡΒγοπ θα 1ὲ Εΐγιῃ. ΝΜ, 
αὐδύναον Ἰοοὶβ: οἵ, Ο1686.]. 1. Ρ. ὅ0. ϑβυμῦ δυΐθια ἷ: 1) 
γ. "Ἄμαντες [». 160, 5877), 2) ν. ἴάτλας [ν». 164, 26], 
8) γν. Βάτεια ρ. 191, 46], 4) ν. Εἰλενία. [»ρ. 298, 80]. 
-- Οὗ οὗἴαπι ΜΙ. Μόϊαηροβ (Ραγ. 1868) ν». 210, υδὶ 
ὃχ Εὐγηα. ΕἸογ πθπο 80 δαϊύοτδ θχοῦβθοὸ αἴογίατ: οο͵άλοκα, 
Ῥ. ὅδ74, 16. Αἀᾶ. ἐν ὑπομνήματι “υκόφρονὸς“. --- ίγαμα 
ἀοοίυχα αὖἱ ΕἸ γΙμοϊοριοστη Μαρη τη. οὐσίαν, ΟΟΙΏΤΗΘΗ- 
ἰαγῦῖαπι ρϑυϊοϑα αὐϑιὴ αἀὸ ΠΟ υὐϊ ᾿ιοοῦ ϑαγρᾶββθθ 
ΒΌΒΘΟΣ 1. 1. Ρ. 460 σδίομάιί. --- Εχ 818 ξοπύθυβ, ρτδθ- 
οἷρᾷθ οχ ΤΏΘουΘ οοϊμημηοπίδϑεϊυατη αὐθὴ οοὔθχ Μχοιδπαβ 

ὃ) τεττάρων Ἠοϊβίθῃ. τ Οὗ Βόμθοσ 1. 1. ρ. 216 -- 278. 
ν᾽ παραδίδῶσιν οουταρίθσμα; οὗ, ΒΟΆΘΘΟΥ 1. ]. Ῥ. δὰ ποῦ. 9) Τιαρ’. 
Ἰασώ οὕχη ΤΆΧΟΒ. ἴᾳ ϑρροδά. δὰ ΟΥοιΐβ Εἰὔγτα. 64. σδαγα ᾿. 55. 
ἢ Βδρμπι. ἴῃ οαΐξ. 808. ἡ. 218 ΕἸΣΤΔΟΪΟΡῚ νϑυρὰ 510 νἱαθηΐυτν 
ἀἰθϑροπθηᾶθ 6888: ἔκτισαν δὲ Εὔβοιαν [ργθθτα; τἱὰ, ΒύτδὈ. Ῥ. 
449 (Ὁαβϑα}.)1, ὅϑεν 'άβαντες ἐκλήϑησαν, καὶ κατὰ μεταφορᾶν, 
"Ἄμαντες ...... ἐν ὑπομνηματι Μυκόφρονος. 



ΡΒΑΒΒΑΤΊΟ, Υ͂ 

οὐ 8118 βουγαυϊῦ, βυχίβθθ ὙΘΙΙΒΊΤΔ116 δύ, ΒῚ 5680]. δὰ 
νυ. 1389 [ρ. 191,19 54. οἅ, ποδίγ.} ἀἰδοῖπηαβ ΓΈ ΘΟΙΙΒ ΘΟΙΩΙΏΘα- 
ζαγίσα ἃ σου Ι] δ οΥ ΒΒ ΒΘΥΙΟΤΒ δούαυ!β οοΥσαρίθιμα γ6] 
ται ἡ] δύσχα 6586 5). ΙΌΪ Ἰορίταν: “ἄκμων δὲ ὄρος Περαιβίας» 
ἔνϑα ᾧκουν Δωριεῖς. Κυτίνιον δὲ πολίχνιον “Δωριέων κτλ. 
(οπίτα Τη605): Κύτινα πόλις Θεσσαλίας. --- 8188 
ἐχααιὺ β680]. δά γν. 1896 [ν. 192, 7 5αᾳ. 6. ποβίχ.]: ὁ δὲ 
Ἔρυσίχϑων ἴϑων ἐκαλεῖτο, ὥς φησιν Ἡσίοδος, διὰ τὸν 
λιμόν. Ἑγγούθα ρογβροχιὺ Οαοᾶ, Ἡθητάϑημ 6011, Ορρ. οὐ 
ὉΠ). ν. 868 [ὁ δ᾽ ἀλύξεται αἴϑοπα λιμόν]; οἵ. Μαχοκ- 
ΒΟΒΘΙ͂ΘΙ ἴῃ οΟἸ]θοίΐομθ ἔγαρτηθηΐοσσση ἩΘΒΙΟΟῚ οὗο, Ρ. 888, 
-- Νομμ]]ω δοίδθθια βθυϊοσθα βαριυμῦ; οἵ, δὰ ν. 648 
[». 180. 16 8ἅ. ποβίν.}: ἡ δὲ ᾿Ιβηρία νῦν Σπανία καλεῖται. 
ὍΌΙ ποίαπδυτη οβϑὺ, Ὀϊοάογθια ϑ᾽θα] χη ἰπύθυ βουϊρύουθϑ 
ΟΥβθοοβ πὸ ἔογιηδηημ ὈΥΠΉΌΤΩ ΒΌΤΡΔΒ59 9). 

Ἰβϑϑοὰβ δαίΐθῃ Τχούζα ἢ) Β0Π011185 818 αποχπμοᾶο 
ὈΒῸΒ 510, ΘΧ ΘΟγηηθηἑδυῖο οἷβ ἔβοι]θ ρδυβριοΐυσ. Ηγρο- 
χαπϑιηδία σϑύθσϑ τοσθ 500 Θχβουρβιῦ; ὈΙθσδαὰαθ 84 σου θυ 
1 ΘοΙηχηθχίθηῖαγα βάστα ἰγδηβίαῦ; οὐληϊῶ ΘΧΟΥΏΔΥΙ οὗ 
διρθ] αν. Νομπυτηαύθιῃ διαύθημ δοο]α1ὺ ὙἹΓῸ ὨΌΙηΒΉ5Β1110, 
αὖ σοτῶ Οὕτὰ Γ81515 ΘοΟτηγηϊβοογοῦ γ61] θοῦ ὈΥΟΥΒῸΒ [8188 
ἰγδᾶογοί. Οὗ δὰ ν. 1084 “αμητίαις δίναισι" ὃ “άμητος; 
ὥς φησι Φιλογένης. ᾿Ιταλίας ποταμός. Ἐτγογοα Ταχθίζαθ 
οοδυρασαῦ ΒοΠ 0118, ποβίγϑ. --- Ναυγϑίϊομθιη. αὐ Τχούζδ, 
δα ν. 1232 οχ ΠΙδὰθ ρᾶτγϑ 86 πϑιβῖ558 ργοβίοίυν [Ἴστερον 
δέ, τῆς Τροίας πορϑουμένης, ἐλευϑερωϑεὶς ὑφ᾽ Ἑλλήνων 
αὐτὸς ὃ Αἰνείας, ἢ αἰχμάλωτος ἀχϑεὶς ὑπὸ Νεοπτολέμου, 
ὥς φησιν ὃ τὴν μικρὰν Ιλιάδα πεποιηκώς. καὶ μετὰ τὴν 
ὑπ’ Ὀρέστου ἐν Δελφοῖς τοῦ Νεοπτολέμου ἀναίρεσιν ἐλευ- 
ϑερωϑείς, οἰκεῖ πρῶτον τὰ περὶ “Ῥαίκηλον καὶ ᾿Αλμωνίαν, 

5) Βοοὔάβδιμαθ ὅομθοσ 1]. 1. Ρ.. 3918 5αᾳ.: ἡ 885 ἀ16 ὨοΟΒ ο]ροπᾶθ 
4οιῦ βοὴ τοὶ ἄθιηα ΑἸΒΒοΒυθῖῦθη, Ζουξοίσθῃ πἀπᾶ Ταἐθυ ΡΟ ὙΠ 
ΒΘΊη68 Οὐχηχαθηίαυβ Ὀθρηΐροὺ Βαῦ, οὐριοῦ [οι δὰβ ἄθχσ Νβϑιωθῃ- 
Ἰοθῖρκοιῦὺ ἀθυ ἘσκΙυθησθη Ὀθὶ ἄθῃη Το σϊοορτᾶρμθη τἀμὰ ἴῃ ἄθῃ 
ΒΟΒΟ]Ι μα“, 9) βαργὰ γν. [Υ. τ Ψ, 817. Τλρχὶ ΤΩΘΙΣΟΥΘΒ 
Σπανέαν. ΟἹ, Τ μοβδαν. τ. Τληρ. ΥὙ0]. ν 41: (Ρασ. 1848---1884) 
Ὄ. δ47 Β. 11) ΟὗὈ, Βοίθοχι ρ. 442 βαα. 



ΨΙ ΡΒΑΕΕΒΑΤΊΟ. 

πόλεις Μακεδονίας κτλ. ποι Τ6βοθ86, 568 ϑ'τηγηΐδθ 811 ὴυχὃ 
Ῥοθῦδο ὑσὶ ρυαθπᾶδμι 6586 ἀοοοπλαν 8 βοΠ0]. δι. δὰ Ἐπαρ. 
Απᾶν. 14 ἃ Οονοϑίο γϑροεΐο. --- Αᾶ νυ. 1268 πμάθοϊπι 
ὙΘΥΒῸΒ οἰοχῦ, απὸβ [μοϑόμδθ ὑχιαιϊῦ; 564 αὐἰπαπθ ἰθηθατῃ 
γϑίθεβ ροθύδθ 886 Ἰάθῃῃ 5080]. δα ἘϊαΤΊΡ. οβύθηιῦ, ---- ΡΊυγα 
ἀδουμὺ Μ6]1. ἴῃ θα, ΒΟΒοοσυια Τχοίζθθ ρ. 672 ποὺ. ὃ 
πη. ΒουμαραΥ Ἰὐταύοβίμ. ρ. 89, --- Τούζαιη. ρυϑοῦθυ. ΞΟΒΟ]18, 
ποβύγα Ὠ1}11] δι οϑαγηθη Θχρ οϑηάθτῃ ἸθοηΘυτη ---- Ὧ6 Ρδ18- 
Ῥθσθϑίη αὐϊάθιηῃ ---- ἢ Όυ]5586. ϑοῆθου 1. 1]. Ρ. 445 οὐδοινδυ. 

ΤΙ] οπὶ Βομοιοσθσα σνϑύθγασα. ὈΪ ΠῚ. Οροὶα ὨομθδΟϊββιτηο 
τοσϑηῦθ Τϑοθηϑίομθηα Αἰοχϑπᾶσαθ ϑαϊθηχὶ. Νογϑηι χθ600- 
Θ. ΛΠ Οπθι ΟΒΙΎΩΪΏΪΒ αὐ ΠῸΠ ΟΟΠΒΙΠ 1 οϑϑϑὺ ππὃ ΟΠ 
ΞΌΒΟΙΙΒ. ϑᾶάργθ, τοῖα 18. ἰηβυ αι] αὖ ΘΟὐοΘ8. γα] ΟΥ 68, Ὀτᾶ6- 
βουύίπα οοὔᾶ, ΜΑ 15) Νῆ 15) βϑαῦθγου, γϑίϊομθ βίταα] πϑοϊία, 
ΘΙ ἀδοηαγα αὐϑ8 ροϑὺ Βϑομτηϑησαχη ῬῈΌ]1ΟΙ 1π|υ185 ἐθοογαμπῦ 
ΥἹῚ ἀοοῖϊ. Θύοβ τπΐϑὲ ϑιποῦ πὰ. Ομ Θοτν, Ῥγοῖ, ΟΥΑΙ 
ῬΙΟΘΠΘΙΒΙΒ, αἋἹ π᾿ οοτητηδηΐδίϊομθ βομοϊαϑίϊοα, ἃ. 1870 1 
ποθι οαϊΐα ϑαρϑοϊββιτητισα 856. οὐἰδουτα οβύθπαιν ὑθχύστηααθ 
ΘΕΓΙΏ115. ΤῸ] 15 ΘΟΥΤαΡύ6 118 Πἰρογϑυτῦ. 

Ὁαῦϑιι Τυτχιοὶ Κα] θπᾶϊθ [115 ἃ. ΜΌΟΟΘΘΙΠΧΧΧ, 

αοάδοβροᾶτπ ΚίηκΟοΙ. 

1). Α -ὸῷῊ Ρᾷῃ. 846. Οοπία!ογυπῦ Βϑοδταδππῃ (οἵ, 6αϊῦ, ο᾽α8 
ρ. ὙΠ), Νίθβϑ. (ϑοβθου 1. 1. ρ. 376). 18). Ὁοπύυ σα 
(ΒΘομθοΥυ Ρ. 287 ποῦ. 8). 



ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ ΑΛΒΞΑΝΔΡΑ. 

ΤΥ Κορ του, Αἰοχδηᾶσα, θᾶ, ΚΊΏΙΚΘ]. 1 



ΒΙΟΙΑ 

Α -- Οοὰ. Ῥαγῖε. Β10]. Ναὺ. 845. 
Μ -- Οοᾷ. Ματο. 4706 8860. ΣΙ. 
Νϑ --- Νραρ. ΠῚ (ΒΙΌΙ]. Ναῦ. 1. Ε΄. 22.) ἂρ. Βδοίτα. 

Β -- οαἀϊίο Τιάοντοὶ Βδολσαδηηὶ. ([ρ8. 1880.) 

Ἤρφυτα. --- ἀοἀοῖν. Ἠουτάδηη ἴπ ΟΘηΒαχδ, Θα ΠΟ Π18 ΒΟ δ τ δηδ6 
(Οραξβοο. Υ ν». 2380 5α6.). 

08. τ ἘΠ ΞΟΠΘ ΟΣ ἴὰ οοχηχηθηἰθἑϊομο Μαβθο Ἐμποηδηο Νον. ὅτ. 
γο]. ΧΧΧΙ͂Υ͂ (8. 1819) 1πβοτίδ. 

ΚΘ. ῬτΟρΡΥ. τὸ Ἐ. βομθου ἱπ οοτηχαθηΐα οηθ βομοϊαβϑύϊοα αὐδ8 
Δ ΒΟΥ ΣΟΥ ὩΡτορυϑίαση ἀ65 Καμ!ρΊ ΟΠΘη ΟὙΤΩΒΔΒΙΌΤΩΒ. τὰ 
ῬΊοθῃ. Οβίθσῃ 1876. Ιῃμ8}}: 1) Νο;μΆ]1οΒ ΤΙ ΥΟΟΡΒΥΟΩΐΒ 
Ἰοσοβ ὀσρῃοαραῦ, οιποπαδραὺ Εἰ. ΘΟ, Θ Θεὲ οἷο", 



ΞΘ... Ῥ 916 ποὺ. 2] ἄκρης Β. 

ἊΝ κοίταισι στὰ 0... ῬτορΥ. Ῥ. 12] μοέτῃσι Β. 
Ἡρττα. Ὁ. 3286. 

“έξω τὰ πάντα νητρεκῶς, ἅ μ᾽ ἱστορεῖς, 
ἀρχῆς ἀπ’ ἄκρας" ἢν δὲ. μηκυνϑῇ λόγος, 
σύγγνωθϑι δέσποτ᾽" οὐ γὰρ ἥσυχος κόρη 
ἔλυσε χρησμῶν, ὡς πρίν, αἰόλον στόμα" 
ἀλλ᾽ ἄσπετον χέασα παμμιγῆ βοήν, 
δαφνηφάγων φοίβαξεν ἐκ λαιμῶν πα, 
Σ φιγγὸς κελαινῆς γῆρυν ἐκμιμουμένη. 
τῶν ἄσσα ϑυμῷ καὶ διὰ μνήμης ἔχω. 
κλύοις ἄν, ὦναξ, κἀναπεμπάξων φρενὶ 
πυχνῇ. διοίχνει δυσφάτους αἰνιγμάτων 
οἴμας τυλίσσων., ἧπερ εὐμαϑὴς τρίβος 
ὀρϑῇ κελεύϑῳ τἀν σκότῳ ποδηγετεῖ. 
ἐγὼ δ᾽ ἄκραν βαλβῖδα μηρένϑου δχάδας, 
ἄνειμι λοξῶν εἰς διεξόδους ἐπῶν. 

πρώτην ἀράξας νύσσαν, ὡς πτηνὸς δρομεύς. 
Ἠὼς μὲν αἰπὺν ἄρτι Φηγίου πάγον 

κραιπνοῖς ὑπερποτᾶτο Πηγάσου πτεροῖς: 
Τιϑωνὸν ἐν κοίταισι τῆς Κέρνης πέλας 
λιποῦσα, τὸν σὸν ἀμφιμήτριον κάσιν. 
οἱ δ᾽ οὖσα γρώνης εὐγάληνα χερμάδος 
ναῦται λίαξον κἀπὸ γῆς ἐσχάξοσαν 

ΤΕΟΤΙΟΝΙΒ ΥΔΕΙΕΤΑΒ, 

10 

1ὅ 

20 

ῶ. ἄκρας οὐ Α Ηρ. Ό. 388 οἱ 
0. δαφνηφάγον Εΐσ. Μ. ν. 

9. ὦναξ ουτὰ δ08. ῬτορΥ. Ὁ. 8] ὦ ̓ ναξ Β. 14, εἰς] ἐς Β. 

1 

τῆς] ταῖς 
20. οἷον δ᾽ οὖσα γρώνη εὐγάληνος γερμάδος 

οἰδαὺ Οτϑιησω. ἴῃ οοᾶ. βουῖῦ, Εἶγια. Μ, ν, 241, ὅ1 ἂρ. σδίβῇ. 



4 ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ 

ὕσπληγγας. αἱ δὲ παρϑενοκτόνον Θέτιν 
ἰουλόπεξοι ϑεῖνον εὐῶπες σπάϑαις 

πελαργοχρῶτες, αἱ Φαλακραῖαι κόραι, 
ὑπὲρ Καλυδνῶν λευκὰ φαίνουσαι πτίλα, οὔ 
ἄφλαστα, καὶ φώσσωνας ὠργυιωμένους 
ἀπαρκχτίαις πρηστῆρος αἴϑωνος πνοαῖς. 
ἡ δ᾽ ἔνϑεον σχάσασα βακχεῖον στόμα, 
᾽Ἄτης ἀπ᾽ ἄκρων βουπλανοκτίστων λόφων, 
τοιῶνδ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἦρχ᾽ ᾿4λεξάνδρα λόγων᾽: 80 

«ἰαἴ, τάλαινα ϑηλαμὼν κεκαυμένη, 
καὶ πρόσϑε μὲν πεύκαισιν οὐλαμηφόροις 
τριξσπέρου λέοντος, ὃν ποτε γνάϑοις 
Τρίτωνος ἠμάλαψε κάρχαρος κύων. 
ἔμπνους δὲ δαιτρὸς ἡπάτων φλοιδούμενος, 88 
τινϑῷ λέβητος, ἀφλόγοις ἐπ᾽ ἐσχάραις, 
σμήριγγας ἐστάλαξε κωδείας πέδῳ, 

ὁ τεκνοραίστης, λυμεὼν ἐμῆς πάτρας. 
ὁ δευτέραν τεκοῦσαν ἄτρωτον βαρεῖ 
τύψας ἀτράκτῳ στέρνον, ἔν τ᾿ αὐλῷ μέθφυω 40 
πατρὸς παλαιστοῦ χερσὶν ὀχμάσας δέμας, 
Κρόνου παρ᾽ αἰπὺν ὄχϑον, ἔνϑα γηγενοῦς 
ἵππων ταρακτής ἐστιν ἸΙσχένου τάφος. 
ὁ τὴν ϑαλάσσης Αὐσονίτιδος μυχοὺς 

1. Υ. 824. Ῥοβρὺ πελαργοχρῶτες. ὙἹΡΡαΪδτα Ῥοϑὰϊ τπϑπθηΐθ 
Ἡδττη. Ὁ. 286 σπάϑαις,  πελαργοχρῶτες αἵ κτλ. Β. 81. αἴ αἴ 
Βαϊὰ, ν. αἱ Τοπι, 1, 2 Ρ. ὅ, 7 Βογηλ., βθὰ οὗ Βδοῖμτα. δὰ 100. 
82. πεύκαισιν] πεύκῃσιν Β, 88. τριεσπέρου] ἐκ ποντίου Οοά. 
Υ Εἰγπι. Μ, Ρ. 438, δ4 ἂρ. Οαΐ88. 88. προφήτης ἐγκάτοις 
φλυδούμενος 6 ΤΙΣΘΟΡΒΓΟπΘ οἰδαῦ δυϊᾷ, ν. φλυδούμενος Τοχα. ΠῚ 
Ῥ. 1517, ὅ Βογηλ., βαᾷ οἕ Ββϑεμῆ. δᾶ Ἰοὺ. 81. κωδείαν Οοα. Υ 
Είσπι. Ν. Ῥ. 721, 18 δ. Οδιβξ. 40. μέσον Α. 48. ἐστιν] 
ἔστιν Β, 44, τῆς ϑίθρῃ. ΒγΖ. Ρ. 148, 1 Μοιῃ. 



συμ δἀποίδὑῦ. ποβὺγ.} ὀπιπτεύουσαν Β. 
Ῥ. 626] δομήσατο Β ἴπ ἰοχία. 
ΒΟΙΡΒΙ, οἵ, Ηθυτα. Ὁ. 3867 δεξιούμενον Β. 
Οὕτα Ἰθιηση. θη], Μδτο., 5β6α οὗ, 508. ρ. 2382. 
ϑϑέντος ϑ60ἢ. Ρ. 457] καταβροχϑέντος Β. 
οι. Ῥχορτ. ὑ. 4. ὅ9. μομφαϊῖσιν] μομφῇσιν Β. 

ΑΛΈΕΈΞΙΑΝΔΡΑ. 

στενοὺς ὀπιπεύουσαν ἀγρίαν κύνα 
κτανὼν ὑπὲρ σπήλυγγος ἰχϑυωμένην, 
ταυροσφάγον λέαιναν, ἣν αὖϑις πατὴρ 
σάρκας καταίϑων λοφνίσιν δωμήθατο, 
“έπτυνιν οὐ τρέμουσαν οὐδαίαν ϑεόν'᾽ 
ἐξηνάριξεν ὅν ποτ᾽ ἀξίφῳ δόλῳ 

νέχυς, τὸν “ἭἯιδην δεξιούμενος πάλαι. 
λεύσσω δε, τλῆμον, δεύτερον πυρουμένην, 
ταῖς τ᾿ Αἰακείοις χερσί, τοῖς τε Ταντάλου 

“έτριναν οἰκουροῦσι λειψάνοις πυρός, 

παιδὸς καταβρωϑέντος αἰϑάλῳ δέμας" 
τοῖς Τευταρείοις βουκόλου πτερώμασι., 
τὰ πάντα πρὸς φῶς ἡ βαρύξηλος δάμαρ 
στείλασα κοῦρον τὸν κατήγορον χϑονὸς 
ἄξει. πατρὸς μομφαῖσιν ἠγριωμένη., 
λέκτρων 8᾽ ἕκατι τῶν τ᾽ ἐπεισάκτων γάμων. 
αὐτὴ δὲ φαρμακουργός., οὐκ ἰάσιμον 
ἕλκος δρακοῦσα τοῦ ξυνευνέτου λυγρόν., 
Γιγαντοραίστοις ἄρδισιν τετρωμένου 

πρὸς ἀνϑοπλίτον, ξυνὸν ὀγχήσει μόρον, 
πύργων ἀπ᾿ ἄκρων πρὸς νεόδμητον νέκυν 
ῥοιξηδὸν ἐκβράσασα κύμβαχον δέμας" 
πόϑῳ δὲ τοῦ ϑανόντος ἠγκιστρωμένη., 
ψυχὴν περισπαίροντι φυσήσει νεκρῷ. 

Στένω, στένω δὲ δισσὰ καὶ τριπλᾶ, δορὸς 

ἔν 

δ 

60 

[ἀν 

τιν. Δ, ὀπιπεύουσαν ουλ ΝΜ Κ0Β. Ρ. 287. οἵ. Ηθβ. Ορρ. 29 
ΠῚ ̓δωμήσατο Β ἴπι Οὐττίρ. 

51. δεξιούμενος οὐτῇ Α δὶ. 
ὅ4. Μαΐτρινναν ἃ 

ὅδ. καταβρω- 
56. τοῖς τ΄ Εὐταρείοις 



δ ΔΎΚΟΦΡΟΝΟΣ 

αὖϑις πρὸς ἀλκὴν καὶ διαρπαγὰς δόμων, 10 
καὶ πῦρ ἐναυγάξουσαν αἰστωτήριον. 
στένω σε. πάτρα, καὶ τάφους ᾿Δτλαντίδος 
δύπτου κέλωρος, ὅς ποτ᾽ ἐν ῥαπτῷ κύτει, 
ὁποῖα πορκὸς Ἰστριεὺς τετρασκελής, 
ἀσκῷ μονήρης ἀμφελυτρώσας δέμας, 15. 
“Ῥειϑυμνιάτης κέπφος ὡς ἐνήξατο, 
Ζήρυνθον ἄντρον τῆς κυνοσφαγοῦς ϑεᾶς 

λιπὼν ἐρυμνὸν κτίσμα Κυρβάντων Σάον, 
ὅτ᾽ ἠμάϑυνε πᾶσαν ὀμβρήσας χϑόνα 
Ζηνὸς καχλάξων νασμός. οἵ δὲ πρὸς πέδῳ 80 
πύργοι κατηρείποντο. τοὶ δὲ λοισϑίαν 
νήχοντο μοῖραν προὐμμάτων δεδορκότες. 
φηγὸν δέ, καὶ δρύκαρπα, καὶ γλυκὺν βότρυν 
φάλλαι τε καὶ δελφῖνες, αἵ τ᾿ ἐπ’ ἀρσένων 
φέρβοντο φῶκαι λέκτρα ϑουρῶσαι βροτῶν. 8 

“εύσσω ϑέοντα γρυνὸν ἐπτερωμένον 
τρήρωνος εἰς ἄρπαγμα Πεφναίας κυνός, 
ἣν τόργος ὑγρόφοιτος ἐκλοχεύεται., 
κελυφάνου στρόβιλον ὠστρακωμένην. 

Καὶ δή σε ναύτην ᾿Δχερουσία τρίβος 90 
καταιβάτις πύώγαργον οὐ πατρὸς κόπρους 
στείβοντα ῥακτῶν βουστάϑμων ξενώσεται, 
ὡς πρόσϑε κάλλους τὸν ϑυωρίτην τριπλαῖς. 

Ι, Ὑ. 11. Ζήρυνϑον ΒΟΥ͂ΡΒΙ οὐτὰ Βύορμ. Βγαᾳ. ν. Ζήρυνϑος 
Ῥ. 296, 19 Μοίη. οἵ Εὐστα. Μ. Ρ. 411, 80---82] Ζήφινϑον Β. 
84. φόλλαι οὶ ΑΝ οι. Ῥσορτ. ρ. ὅ ποὺ. 32] φάλαι Β. 
87. Πεφναίας Β ἴῃ Οοκιῖρ. Ρ. 626] πεφναίας Β ἴῃ ὑοχία, 
88. ὑψέφοιτος Α εἰΐοτα θοῦ. ἰπ τοᾶσρ. ποίανα; ὑγρόφοιτος οὑπὶ 
Ἰθίάτα. Ξ6801]. Ν' τοῖαθ. 89, κελυφάνου στα οΟαά, γε. Οἷς. 
508, Ῥιορτ. Ὁ. 18] κελυφάνῳ Β. 90. ᾿ἀχερουσία] ̓  ̓ἀχερουσία Β. 
98. τὸν] ϑεαῖς Ήδχτα. Ρ. 280. 



ΑΔΕΞΑΝΔΡΑ, 

ἀλλ᾽ ὀστρίμων μὲν ἀντί, Γαμφηλὰς ὄνου 
καὶ Δᾶν περήσεις, ἀντὶ δ᾽ εὐχίλου κάπης 
καὶ μηλιαυϑμῶν ἠδὲ χερσαίας πλάτης, 
τράμπις σ᾽ ὀχήσει καὶ Φερέκλειοι πόδες 
δισσὰς σαλάμβαξς κἀπὶ Γυϑείου πλάκας, 

ἐν αἷσι πρὸς κύνουρα καμπύλους σχάσας 
πεύκης ὀδόντας, ἔκτορας πλημμυρίδος, 
σκαρϑμῶν ἰαύσεις εἰναφώσσωνα στόλον. 
καὶ τὴν ἄνυμφον πόρτιν ἁρπάσας λύκος, 
δυοῖν πελειαῖν ὠρφανισμένην γονῆς, 
καὶ δευτέραν εἰς ἄρκυν ὀϑνείων βρόχων 
ληῖτιν ἐμπταίδασαν ἰξευτοῦ πτερῷ, 
Θύσαισιν ἁρμοῖ μηλάτων ἀπάργματα 
φλέγουσαν ἐν κρόκαισι καὶ Βύνῃ ϑεᾷ, 
ϑρέξεις ὑπὲρ Σικάνδειαν Αἰγίλου τ’ ἄκραν, 
αἴϑων ἐπακτὴρ καγχαλῶν ἀγρεύματι. 
νήσῳ δ᾽ ἐνὶ δράκοντος ἐκχέας πόϑον, 
᾿Ακτῆς διμόρφου γηγενοῦς σκηπτουχίας, 
τὴν δευτέραν ἕωλον οὐκ ὄψει Κύπριν, 
ψυχφὸν παραγκάλισμα κἀξ ὀνειράτων 
κεναῖς ἀφάσσων ὠλέναισι δέμνια. 
ὁ γάρ δε συλλέκτροιο Φλεγραίας πόσις 

στυγνὸς Τορώνης, ὧ γέλως ἀπέχϑεται 

καὶ δάκρυ, νῆις δ᾽ ἐστὶ καὶ τητώμενος 
ἀμφοῖν, ὁ Θρήκης ἔκ ποτ᾽ εἰς ἐπακτίαν, 
Τρίτωνος ἐκβολαῖσιν ἠλοκισμένην 
χέρσον περάσας, οὐχὶ ναυβάτῃ στόλῳ, 

τ. γ. 94. ἀντί Β ἴῃ Οοτρ,. Ρ. 626] ἄντι Β 1π ἰοχία. 

9ὅ 

100 

10ὅ 

110 

11 

120 

96. 
χρυσέας πλάτεις Εἶγτα. ΕἾοΥ. ἴῃ Μη]. Μό]. ρ. 316. 98. κἀπὶ 
Γυϑείου οὐτὰ Ααρ. Μοΐποκο ἴα θᾶ, ϑύθρῃ. ΒγζΖ. Ρ. 314, 6 Βου 1081] 
κἀπὶ Γυϑίου ΒΞ 105. ληξτιν] ληΐτιν Β ἴὰ ἑαχίθ, 106. Θύσαι- 
σιν] Θύσῃσιν Β. 107. κρόκαισι] κρόκῃσι Β. 113. κύπριν Β. 
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ἀλλ᾽ ἀστίβητον οἶμον, οἷά τις σιφνεύς, 
κευϑμῶνος ἐν σήραγγι τετρήνας μυχούς, 
νέρϑεν ϑαλάσσης ἀτραποὺς διήνυθε, 
τέκνων ἀλύξας τὰς ξενοχτόνους πάλας" 

καὶ πατρὶ πέμψας τὰς ἐπηκόους λιτάς, 
στῆσαι παλίμπουν εἰς πάτραν, ὅϑεν πλάνης 
Παλληνίαν ἐπῆλϑε γηγενῶν τροφόν" 
κεῖνός σε, Γουνεὺς ὥσπερ, ἐργάτης δίκης, 

τῆς ὃ’ Ἡλίου ϑυγατρὸς Ἰχναίας βραβεύς, 
ἐπεσβολήσας λυγρὰ νοσφιεῖ γάμων, 
λίπτοντα κάσσης ἔκβαλων πελειάδος. 
ὃς τοὺς Δύκου τε καὶ Χιμαιρέως τάφους 

χρησμοῖσι κυδαίνοντας οὐκ αἰδούμενος, 
οὐδ᾽ ᾿ἀνϑέως ἔρωτας, οὐδὲ τὸν ξένοις 

σύνδορπον Αἰγαίωνος ἁγνίτην πάγον, 
ἔτλης ϑεῶν ἀλοιτὸς ἐχβῆναι δίκην, 
λάξας τράπεξαν κἀνακυπώσας Θέμιν, 
ἄρκτου τιϑήνης ἐκμεμαγμένος τρόπους. 

τοιγὰρ ψαλάξεις εἰς κενὸν νευρᾶς κτύπον, 

ἄσιτα κἀδώρητα φορμίξων μέλη. 
κλαίων δὲ πάτραν τὴν πρὶν ἠθαλωμένην 
ἴξῃ χεροῖν εἴδωλον ἠγκαλισμένος 
τῆς πενταλέχτρου ϑυιάδος Πλευρωνίας. 
γυιαὶ γὰρ εὐναστῆρας ἄμναμοι τριπλαῖς 
πήναις κατεκλώδσαντο δηναιᾶς “4λός, 
νυμφεῖα πεντάγαμβρα δαίδσασϑαι γάμων. 

δοιὼ μὲν ἁρπακτῆρας αὐγάσαι λύκους 
πτηνοὺς τριόρχας αἰετοὺς ὀφϑαλμίας. 
τὸν δ᾽ ἐκ Πλυνοῦ τε κἀπὸ Καρικῶν ποτῶν 

Ὡς Υ, 

ἃ Ραω. ἯΚ 
181. ζειποντος Ἐΐύγια. αυᾶ. Ὁ. 802, 86. 182. 
ἃ. Βϑοῆτω. 186, δώιῃην} ΟΥ 508. Ὁ. 441. 

125 

180 

18 

140 

14 

τοῦ 
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βλαστόντα ῥίξης. ἡμικρῆτα βάρβαρον, 100 
᾿Ἐπειόν. οὐκ ᾿᾽Δργεῖον ἀκραιφνῆ γοναῖς. 
οὗ πάππον ἐν γαμφαῖσιν ᾿Ενναία ποτὲ 
Ἕρκυνν᾽ ᾿Ερινὺς Θουρία ᾿Ξιφηφόρος 
ἄσαρκα μιστύλασ᾽ ἐτύμβευσεν φάρῳ, 
τὸν ὠλενίτην χόνδρον ἐνδατουμένη. 1 
ὃν δὴ δὶς ἡβήσαντα, καὶ βαρὺν πόϑον 
φυγόντα Ναυμέδοντος ἁρπακτήριον. 
ἔστειλ᾽ ᾿Ερεχϑεὺς εἰς “ετριναίους γύας 

λευρὰν ἀλετρεύσοντα Μόλπιδος πέτραν, 
τοῦ Ζηνὶ δαιτρευϑέντος Ὀμβρίῳ δέμας (ἦ 160 

γαμβροκτόνον ῥαίδοντα πενϑεροφϑόροις 

βουλαῖς ἀνάγνοις, ἃς ὃ Καδμίλου γόνος 
ἤρτυσε. τὸν δὲ λοῖσϑον ἐκπιὼν σκύφον. 
φερωνύμους ἔδυψε Νηρέως τάφους, 
πανώλεϑφον κηλῖδα ϑωύξας γένει, 16 

ὁ τὴν πόδαργον Ψύλλαν ἡνιοστροφῶν, 

καὶ τὴν ὁπλαῖς “Ἧρπινναν ᾿Φρπυίέαις ἴσην. 
τὸν δ᾽ αὖ τέταρτον αὐθόμαιμον ὄψεται 
κέρκου καταρρακτῆρος. ὅν τε συγγόνων 
τὰ δευτερεῖα τῆς δαϊσφάλτου πάλης 1το 
λαβόντα κηρύξουσιν. ἐν δὲ δεμνίοις. 
τὸν ἐξ ὀνείρων πέμπτον ἐστροβημένον 
εἰδωλοπλάστῳ προσκαταξανεῖ ῥέϑει, 
τὸν μελλόνυμφον εὐνέτην Κυταϊκῆς 
τῆς ξεινοβάκχης, ὃν ποτ᾽ Οἰνώνης φυγάς, 11 

τ... 158. Ἐρινὺς] Ἐριννὺς Β. 164. μιστύλασα τύμβευσεν 
Ἠοττα. Ὁ. 337. φάρῳ Εἶγτα. Μ. ». 788, 82 γῬγορδιί θυ Ηθττα. 
Ρ. 251. Β1ύβ0Ὰ], Οραβοο. ῬΆ110]}. Ι Ῥ. 699. 56}. Ῥ. 319. ῬΙΟΡΎ. 
Ῥ. 6 ποῦ. 3] τάφῳ Β. 1658, εἰς} ἐ ἐς Β. 164. τάφους] μυχούς 
δι. Ῥ. 218. 108. ϑωύξας] ϑωῦξας ΒΕ 167. καὶ τὴν" νωμῶν 
ἅ᾽ οἱ. Ἡθττα. Ρ. 987. 
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μύρμων τὸν ἑἕξάπεξον ἀνδρώσας στρατόν, 
Πελασγικὸν Τυφῶνα γεννᾶται πατήρ, 
ἀφ᾽ ἑπτὰ παίδων φεψάλῳ σποδουμένων, 
μοῦνον φλέγουσαν ἐξαλύξαντα σποδόν. 
χὼ μὲν παλιμπόρευτος ἵξεται τρίβον, 180 
σφῆκας δαφοινοὺς χηραμῶν ἀνειρύδας, 
ὁποῖα κοῦρος δῶμα κινήσας καπνῷ" 
οἱ δ᾽ αὖ προγεννήτειραν οὐλαμωνύμον 
βύκταισι χερνέψαντες ὠμησταὶ πόριν, 
τοῦ Σικυρίου δράκοντος ἔντοκον λεχὼ 186 

ΝΞ ΞΕ. 
ἣν ὃ ξύνευνος Σαλμυδησίας ἁλὸς 
ἐντὸς ματεύων “Ελλάδος καρατόμον 
δαρὸν φαληριῶσαν οἰκήσει σπίλον, 
Κέλτρου πρὸς ἐχβολαῖσι λιμναίων ποτῶν, 
ποϑῶν δάμαρτα, τήν ποτ᾽ ἐν σφαγαῖς κεμὰς 190 
λαιμὸν προϑεῖσα φασγάνων ἔκ ῥύσεται. 
βαϑὺς δ᾽ ἔσω ῥηγμῖνος αὐδηϑήσεται 
ἔρημος ἐν κρόκαισι νυμφίου δρόμος. 

στένοντος ἄτας καὶ κενὴν ναυκληρίαν, 
καὶ τὴν ἄφαντον εἶδος ἠλλοιωμένην 190 

γραῖαν, σφαγείων ἠδὲ χερνίβων πέλας, 

“Αιδου τε παφλάξοντος ἐκ βυϑῶν φλογὶ 
κρατῆρος. ὃν μέλαινα ποιφύξει φϑιτῶν 
σάρκας λεβητίξουσα δαιταλουργίᾳ. 

τὸν, 180. παλιμπόρευτος οὐ ΔΜ 4]. ὅθι. ρ. 2385 βα. 390, 
448] παλιμπόρευτον Β. 184. γερνέψαντες οὕτῃ ΑΜ Ν5 8]. ὅ0Ἀ. 
Ῥ. 286 8ᾳ. 288 86. Ηθιυτα. ῥ. 2877] χερνέψουσιν Β. 185. λεχὼ] 
λεχὼ, Β, Ῥοβὺ τνϑύβτῃη ἤθη ᾿ἰδοῦπδθ βίρῃδ ῬΟΒῸ τηοπθηΐθ 
508. Ρ. 2856, 186. Σιαλμυδησίας Β. ἴπ Οοττῖρ. Ρ». 626 (Βουρύσγαια 
Β8πο ἱταρτοραῦ Ἡθτα. Ὁ. 2386)] ΖΣιαλμυδησσίας Β ἴῃ. ἰοχσία. 
189, Κέλτρου] Ἴστρου οι, ρ. 47|. 191. Ἐκ δύσεται Β ἴῃ 
Θοττῖρ. Ῥ. 620] ἐκρύσεται Β ἴῃ ὑθοχύα. 198. κρόκαισι] κρόκῃσι 
Β͵ -- ΥΟ βαριὰ δᾶ ν. 107. 
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Χὡὼ μὲν πατήσει. χῶρον αἰάξων Σκύϑην, 500 
εἰς πέντε που πλειῶνας ἱμείρων λέχους. 
οἱ δ᾽ ἀμφὶ βωμὸν τοῦ προμάντιος Κρόνου 
σὺν μητρὶ τέκνων νηπίων κρεανόμου, 

ὕρχων τὸ δευτεροῦχον ἄρσαντες ξυγόν, 
στερρὰν ἐνοπλίσουσιν ὠλέναις πλάτην, 0 
σωτῆρα Βάκχον τῶν πάροιϑε πημάτων 
Σφάλτην ἀνευάξοντες, ᾧ ποτ’ ἐν μυχοῖς, 
“1ελφινίου παρ᾽ ἄντρα Κερδῴου ϑεοῦ, 
Ταύρῳ κρυφαίας χέρνιβας κατάρξεται 
ς 
ὁ χιλίαρχος τοῦ πολιρραίστου στρατοῦ. 210 

“- 

ῷᾧ ϑυμάτων πρόσπαιον ἐκτίνων χάριν 
δαίμων ᾿Ενόρχης Φιγαλεὺς Φαυστήριος, 
λέοντα ϑοίνης, ἴχνος ἐμπλέξας λύγοις, 
σχήσει, τὸ μὴ πρόρριξον αἰστῶσαι στάχυν 

κείροντ᾽ ὀδόντι καὶ λαφυστίαις γνάϑοις. 91ῦ 
Αεύσσω πάλαι δὴ σπεῖραν ὁλκαίων κακῶν, 

σύρουδθαν ἅλμῃ κἀπιροιξοῦσαν πάτρᾳ 
δεινὰς ἀπειλὰς καὶ πυριφλέκτους βλάβας. 

Ὡς μή σὲ Κάδμος ὦφελ᾽ ἐν περιρρύτῳ 
“Ἴσσῃ φυτεῦσαι δυσμενῶν ποδηγέτην;, 220 
τέταρτον ἐξ Ἄτλαντος ἀϑλίου σπόρον, 
τῶν αὐϑομαίμων συγκατασκάπτην Πρύλιν, 
τόμουρε πρὸς τὰ λῷστα νημερτέστατϑε. 
μὴ δ᾽ Αἰσακείων οὑμὸς ὥφελεν πατὴρ 
χρησμῶν ἀπῶσαι νυκτίφοιτα δείματα, 99Ὁ 

τιν. 202, Κρόνου] Κράγου ὅθ. Ρ. 468. Τιοούχα ἐγϑοίωνιῦ Αὐρ, 
ὍΜοταπιβ. ΠΘ]ΡΆ, Ρ. 23848ᾳ. 2132. Φιγαλεὺς ουτῃ οοαά. ταθ]]1ΟΥἹθὰ8 
508. Ῥ. 447 ποῦ. 4. οἱ Β ἴῃ Οουτῖρ. Ρ. 626] Φηγαλεὺς Β ἴπ 
ἰοχῦύα. 211. κἀπιροιξοῦσαν Ἤβδτετα. Ρ. 262] κἀπὶ (κἀπὶ ἴῃ 
ΟοΥτῖσ, Ρ. 626) δοιξοῦσαν Β ἴῃ ὑοπχῦύα. πάτρᾳ)] πάτρῃ Β. 
224, οὐμὸς] δύμὸς Β. 
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μιᾷ δὲ κρύψαι τοὺς διπλοῦς ὑπὲρ πάτρας 
μοίρᾳ, τεφρώσας γυῖα “ημναίῳ πυρί, 

οὐκ ἂν τοσῶνδε κῦμ᾽ ἐπέκλυσεν κακῶν. 
Καὶ δὴ Παλαίμων δέρκεται βρεφοκτόνος 

ξέουσαν αἰϑυίαισι πλεκτανοστόλοις 280 

γραῖαν ξύνευνον ᾿ϑγένου Τιτηνίδα. 
Καὶ δὴ διπλᾶ σὺν πατρὶ ῥαίεται τέκνα, 

στερρῷ τυπέντα κλεῖδας εὐάρχῳ μύλῳ, 
τὰ πρόσϑεν αὐλητῆρος ἐκπεφευγότα 
ψυδραῖσι φήμαις λαρνακοφϑόρους ῥιφάς, ῳ8ὅ 
ᾧ δὴ πιϑήσας στυγνὸς ἄρταμος τέκνων, 
αἰϑυιόϑρεπτος πορκέων λιναγρέτης. 
κρηϑμοῖσι καὶ ῥαιβοῖσι νηρίταις φίλος, 

χηλῷ κατεδρύφαξε διπτύχους γονάς. 
σὺν τοῖς δ᾽ ὁ τλήμων, μητρὸς οὐ φράσας ϑεᾶς 5340 
μνήμων ἐφετμάς, ἀλλὰ ληϑάργῳ σφαλείς, 
πρηνὴς ϑανεῖται στέρνον οὐτασϑεὶς ξίφει. 

Καὶ δὴ στένει Μύρινα καὶ παράκτιοι 
ἵππων φριμαγμὸν ἠόνες δεδεγμέναι, 
ὅταν Πελασγὸν ἅλμα λαιψηροῦ ποδὸς 9φΔὉ 
εἰς ϑῖν᾽ ἐρείσας λοισϑίαν αἴϑων λύκος, 

κρηναῖον ἐξ ἄμμοιο ῥοιβδήσῃ γάνος, 
πηγὰς ἀνοίξας τὰς πάλαι κεκρυμμένας. 

Καὶ δὴ καταίϑει γαῖαν ὀρχηστὴς ΄άρης, 
στρόμβῳ τὸν αἱματηρὸν ἐξάρχων νόμον. 980 
ἅπασα δὲ χϑὼν προὐμμάτων δῃουμένη 
κεῖται, πέφρικαν δ᾽ ὥστε ληίου γύαι 

τ. γν. 3228. ἐπέμλυξεν 508. ῬτορΎ. Ρ. 8. 238, εὐάρχῳ οὐτὰ 
Ἐπαβίαϊμ, δὰ Οα. τ 114 ». 1887, 62 Ἄοχῃ. 68ὅ Βδ88. ὅθι. Ῥυύορυ. 
Ῥ. 15 5α.] εὐάργου Β.ι 9388. κρήϑμοισι ἃ Ῥαῦ. ΒΕ. 2344. δε- 
δεγμένοι στα, ΝΜ, ν. 428, 1. 280. Ἁρμάτειον. ἥδυγ, Βοβχοϊά 
Μυβ. ΒΒθη. 70]. ΧΧΥῚΙ (1871) ». 222. δῷ, ληίου] ληΐου Β. 



χάσμα Ἡρττα. Ὁ. 360. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 

λόγχαις ἀποστίλβοντες. οἰμωγὴ δέ μοι 
ἐν ὠσὶ πύργων ἐξ ἄκρων ἰνδάλλεται, 
πρὸς αἰϑέφος κυφοῦσα νηνέμους ἕδρας, 
γόῳ γυναικῶν καὶ καταρραγαῖς πέπλων, 
ἄλλην ἐπ’ ἄλλῃ συμφορὰν δεδεγμένων. 

᾿Εκεῖνό. σ᾽, ὦ τάλαινα καρδία, κακὸν 
ἐκεῖνο δάψει πημάτων ὑπέρτατον, 
εὖτ᾽ ἂν λαβράξων περκνὸς αἰχμητὴς χάρων, 
πτεροῖσι χέρσον αἰετὸς διαγράφων 
ῥαιβῷ τυπωτὴν τόρμαν ἀγκύλῃ βάσει, 
κλάξων τ᾿ ἄμικτον στόματι διγίδστην βοήν μ μ ριγιθτῆη ην, 

τὸν φίλτατόν σου τῶν ἀγαστόρων τρόφιν 
Πτῴου τὲ πατρός, ἁρπάσας μετάρσιον, 
ὄνυξι γαμφηλαῖσί ὃϑ᾽ αἱμάσσων δέμας, 
ἔγχωρα τίφη καὶ πέδον χραίνῃ φόνῳ, 
λευρᾶς βοώτης γατομῶν δι’ αὔλακος. 
λαβὼν δὲ ταύρου τοῦ πεφασμένου δάνος, 
σκεϑρῷ ταλάντῳ τρυτάνης ἠρτημένον. 
αὖϑις τὸν ἀντίποινον ἐγχέας ἴσον 

Πακτώλιον σταϑμοῖσι τηλαυγῆ μύδρον, 
κρατῆρα Βάκχου δύσεται, κεκλαυσμένος 

νύμφαισιν, αἵ φίλαντο Βηφύρου γάνος, 
“Δειβηϑοίην ὃ΄ ὕπερϑε Πιμπλείας σκοπήν, 
ὁ νεκροπέρνας, ὃς προδειμαίνων πότμον, 
καὶ ϑήῆλυν ἀμφὶ σῶμα τλήσεται πέπλον 
δῦναι, παρ᾽ ἱστοῖς κερκίδος ψαύσας κρότων, 

18 

δῦ 

260 

0 

210 

21 

τι γ. 36. κύρουσα Ἦρτγι. Ῥ. 2388. 262. ῥαυβοῖ' 508. Ῥτορτ. 
Ῥ. 10. ἀγκύλῳ οοἀᾶ,, ααἴπαπθ 8}. Βϑόθτῃ. 268. στόματι] 

264, τῶν φιλτάτων σου Εὔγτα. 
Ῥ. 6, 21. 2ρῦ, Πτῴου] Πτώου Β. 2060. γαμφηλῆσίέ χὰ Β. 
211. αὖϑις 08. Ῥιοργ. Ρ. 11 οὗ, ποῦ, 3] αὖτις Β. ἐγχέας οὐτὰ 
Α ὅομ. Ἰριάθη] ἐκχέας Β. 18. δῦναι] δύναι Β 
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καὶ λοῖσϑος εἰς γῆν δυσμενῶν ῥῖψαι πόδα, 
τὸ σόν, ξύναιμε, κἂν ὕπνῳ πτήσσων δόρυ. 380 

Ὦ, δαῖμον, οἷον κίον᾽ αἰστώσεις δόμων, 
ἔρεισμα πάτρας δυστυχοῦς ὑποσπάσας" 
οὐ μὴν ἀνατεί γ᾽, οὐδ᾽ ἄνευ μόχϑων πικρῶν, 
πένϑους 8᾽ ὁ λῃστὴς ΖΙωριεὺς γελᾷ στρατός, 
ἐπεγκαχάξων τοῦ δεδουπότος μόρῳ, 285 
ἀλλ᾽ ἀμφὶ πρύμναις τὴν πανυστάτην δραμὼν 
πεύκαις βίου βαλβῖδα συμφλεχϑήσεται, 
καλῶν ἐπ᾽ εὐχαῖς πλεῖστα Φύξιον Δία, 
πορϑουμένοισι κῆρα: ἀρκέσαι πικράς. 
τότ᾽ οὔτε τάφρος, οὔτε ναυλόχων σταϑμῶν 290 
πρόβλημα, καὶ σταυροῖσι κορσωτὴ πτέρυξ, 
οὐ γεῖσα χραισμήσουσιν, οὐδ᾽ ἐπάλξιες" 
ἀλλ᾽ ὡς μέλισσαι συμπεφυρμένοι καπνῷ 
καὶ λιγνύος ῥιπαῖσι καὶ γρυνῶν βολαῖς, 
ἄφλαστα καὶ κόρυμβα καὶ κλῃδῶν ϑρόνους 298 
πυκνοὶ κυβιστητῆρες ἐξ ἑδωλίων 
πηδῶντες, αἱμάξουσιν ὀϑνείαν κόνιν. 

Πολλοὺς δ᾽ ἀριστεῖς πρωτόλειά 8 “Ελλάδος 
αἰχμῇ φέροντας, καὶ σποραῖς ὠγκωμένους, 
αἱ σαὶ καταξανοῦσιν ὄμβριμοι χέρες, 800 
φόνῳ βλύουσαν κἀπιμαιμῶσαι μάχης. 
ἐγὼ δὲ πένϑος οὐχὶ μεῖον οἴσομαι, 
τὰς σὰς στένουσα, καὶ δι᾿ αἰῶνος, ταφάς. 
οἰκτρὸν γάρ, οἰκτρὸν κεῖν᾽ ἐπόψομαι φάος, 
καὶ πημάτων ὕψιστον, ὧν κράντης χρόνος, 80 
μήνης ἑλίσσων κύκλον αὐδηϑήσεται. 

των, 219. ῥῦψαι) δίψαι ΒΞ 298. συμπεφυρμένοι οοἀά. αὐἷῃ- 
αὰθ 601}, Ἐπιδίαϊα, δὰ Ἡοτα. 1]. 1, 348 ν. 7580, 89 Βοα. 680 Βδ5. 
568. Ῥ. 284. 291. Ῥζορτ. Ρ. 21] συμπεφυρμέναι Β' 299. αἰχμῆς 
Ἠδχτη. Ὁ. 389, 
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«ἰαῖ, στενάξω. καὶ σὸν εὔγλαγον ϑάλος, 
ὦ σκύμνε, τερπνὸν ἀγκάλισμα συγγόνων, 
ὅς τ᾿ ἄγριον δράκοντα πυρφόρῳ βαλὼν 
ἴυγγι τόξων. τὸν τυπέντα δ᾽ ἐν βρόχοις 810 
μάρψας ἀφύκτοις βαιὸν ἀστεργῖ, χρόνον, 
πρὸς τοῦ δαμέντος αὐτὸς οὐ τετρωμένος, 

καρατομηϑεὶς τύμβον αἱμάξεις πατρός. 
Οἴμοι δυσαίων, καὶ διπλᾶς ἀηδόνας, 

καὶ σὸν τάλαινα πότμον αἰάξω, σκύλαξ. 810 
ὧν τὴν μὲν αὐτόπρεμνον ἡ τοκὰς κόνις 
χανοῦσα κευϑμῷ χείδσεται διασφάγος, 
λεύσσουσαν ἄτην ἀγχίπουν στεναγμάτων, 
ἵν’ ἄλμα πάππου, καὶ χαμευνάδος μόροι 
τῆς λαϑρονύμφου πόρτιος μεμιγμένον 820 
σκύμνῳ κέχυνται, πρὶν λαφύξασϑαι γάνος, 
πρὶν ἐκ λοχείὰς γυῖα χυτλῶσαι δρόσῳ" 
σὲ δ᾽ ὠμὰ πρὸς νυμφεῖα καὶ γαμηλίους 
ἄξει ϑυηλὰς στυγνὸς Ἴφιδος λέων, 

μητρὸς κελαινῆς χέρνιβας μιμούμενος, 82ῦ 
ἣν εἰς βαϑεῖαν λαιμίσας Ποιμανδρίαν 
στεφηφόρον. βοῦν δεινὸς ἄρταμος δράκων 
ῥαίσει τριπάτρῳ φασγάνῳ Κανδάονος, 
λύκοις τὸ πρωτόσφακτον ὅρκιον σχάσας. 
σὲ δ᾽ ἀμφὶ κοίλην αἰχμάλωτον ἠόνα, 880 
πρέσβυν “ΖΙολόγκων δημόλευστον ὠλένῃ, 
ἐπεσβόλοις ἀραῖσιν ἠρεϑισμένῃ 
κρύψει κυπάς τις χερμάδων ἐπομβρίᾳ, 
μαίρας ὅταν φαιουρὸν ἀλλάξῃς δομήν. 

τιν, 809. ὅς τ᾽ ὅτ᾽ Ηρτηι. Ρ. 2389. 814. τὰς σὰς ῬαΙΒΡΒΥ, 
ψαΐ. 819. ἕν᾽ ἄλμα πομποῦ καὶ χαμευνάδος διπλοῦν Βέγτη. 
Ν ». 69, 28ὅ. ἄλμα Ἰογίτηδ 8680]. Μ. 826. εἰς] ἐς Β, 
882. ἠρεϑισμένῃ Οδπίθν, οἵ, δθττα. Ρ. 289] ἠρεϑισμένην Β. 
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Ὁ δ᾽ ἀμφὶ τύμβῳ τἀγαμέμνονος δαμείς, 3880 
κρηπῖδα πήγῳ νέρϑε καλλυνεῖ πλόκῳ, 
ὁ πρὸς καλύπτρης τῆς ὁμαίμονος τάλας 
ὠνητὸς αἰϑαλωτὸν εἰς πάτραν μολών, 
τὸ πρὶν δ᾽ ἀμυδρὸν οὔνομ᾽ αἰστώσας σκότῳ. 
ὅταν χέλυδρος πυρσὸν ὠμόϑριξ βαρφὺν᾽ 840 
ἀπεμπολητὴς τῆς φυταλμίας χϑονὸς 
φλέξας, τὸν ὠδίνοντα μορμωτὸν λόχον 
ἀναψαλάξῃ γαστρὸς ἑλκύσας ξυγά, 

τῆς Σισυφείας δ᾽ ἀγκύλης λαμπουρίέδος 

λάμψῃ κακὸν φρύκτωρον αὐτανέψιος 84 

τοῖς εἰς στενὴν Δεύκοφρυν ἐχπεπλωκόσι, 

καὶ παιδοβρῶτος Πορκέως νήσους διπλᾶς. 
᾿Εγὼ δὲ τλήμων ἡ γάμους ἀρνουμένη, 

ἐν παρϑενῶνος λαΐνου τυκίδμασιν, 
ἄνις τεράμνων, εἰς ἀνώροφον στέγην 850 
εἰρκτῆς ἁλιβδύσασα λυγαίας δέμας, 
ἡ τὸν Θοραῖον Πτῷον ᾿Ὡρίτην ϑεὸν 
λίπτοντ᾽ ἀλέκτρων ἐκβαλοῦσα δεμνίων, 
ὡς δὴ κορείαν ἄφϑιτον πεπαμένη 
πρὸς γῆρας ἄκρον, Παλλάδος ξηλώμασι 8δῦ 
τῆς μισονύμφου Δαφρίας Πυλάτιδος, 
τῆμος βιαίως φάσσα πρὸς τόργου λέχος 
γναφαῖσιν ἅρπαις οἰνὰς ἑλκυσϑήσομαι, 
ὴ πολλὰ δὴ Βούδειαν Αἴϑυιαν Κόρην 

ἀρωγὸν αὐδάξασα τάρροϑον γάμων. 860 

ἢ δ᾽ εἰς τέραμνα δουρατογλύφουν στέγης 

τ. ν. 888, εἰς οὕτα Εΐγτα, απ, Ρ. 479, 22] ἐς ΒΙ 846. ἐκπε- 
πλωκπόσι ὅ0.. Ὁ. 21ὅ πού, 2] ἐκπεπλευκόσι Β. 862, Πτῷον] 
Πτῶον Β. 880. Πυλάτιδος οὕχη ΟΌΘΟΚ. ῬαίθΟΙ. βθύζη. Οὐ. 
ΡΙΟΙ]]. Ρ. 818] Πυλαΐίτιδος Β. 8ὅ8. γναφαῖσιν ἄρπαις οατὰ Αὶ 
Ἡριι. Ρ. 389] γαμφαῖσιν ἄρπης Β. 
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γλήνας ἄνω στρέψασα χώσεται στρατῷ, 
ἐξ οὐρανοῦ πεσοῦσα καὶ ϑρόνων 4]ιός, 
ἄνακτι πάππῳ χρῆμα τιμαλφέστατον. 

ἑνὸς δὲ λώβης ἀντί, μυρίων τέκνων 86ὅ 
᾿Ελλὰς στενάξει πᾶσα τοὺς κενοὺς τάφους, 

οὐκ ὀστοϑήκαις, χοιράδων δ᾽ ἐφημένους. 
οὐδ᾽ ὑστάτην κεύϑοντας ἐκ πυρὸς τέφρην 
κρωσσοῖσι ταρχυϑεῖσαν, ἢ ϑέμις φϑιτῶν, 
ἀλλ᾽ οὔνομ᾽ οἰκτρὸν καὶ κενηρίων γραφάς, 5810 
ϑερμοῖς τεκόντων δακρύοις λελουμένας 
παίδων τὲ καὶ ϑρήνοισι τοῖς ὁμευνέδων. 

Ὀφέλτα καὶ μύχουρε χοιράδων Ζάραξ, 
σπίλοι τε καὶ Τρύχατα καὶ τραχὺς Νέδων, 

καὶ πάντα Ζ[ιρρωσσοῖο καὶ Ζιακρίων 81ὅ 
γωλειά, καὶ Φόρκυνος οἰκητήριον, 

ὅσων στεναγμῶν ἐκβεβρασμένων νεκρῶν 

σὺν ἡμιϑραύστοις ἰκρέοις ἀκούσετε. 
ὅσων δὲ φλοίσβων ᾿δαχίας ἀνεκβάτου 
δίναις παλιρροίοισιν ἕλκοντος “σάλου. 880 
ὅσων δὲ ϑύννων ἠλοκισμένων ῥαφὰς 
πρὸς τηγάνοισι κρατός, ὧν καταιβάτης 
σκηπτὸς κατ᾽ ὄρφνην γεύσεται δῃουμένων, 
ὅταν καρηβαρεῦντας ἐκ μέϑης ἄγων, 

λαμπτῆρα φαίνῃ τὸν ποδηγέτην σκότου 88ὅ 
σίντης, ἀγρύπνῳ προσκαϑήμενος τέχνῃ. 

Τὸν δ᾽ οἷα δύπτην κηρύλον διὰ στενοῦ 

τι. ν. 804, χρῆμα] κτῆμα οοἀᾷ, ἂρ. Βθομη,. 568. Ρ. 407. 
869. ἡ ϑέμις φϑιτῶν Α οὗ 50Β. Ῥ. 388. 390] ὡς φϑιτῶν ϑέμις 
Β. 810. γραφὰς] γρ. ταφὰς Μ' τη. 1. 8]. ἃρ. Ββθοβτα, ΟΕ, Β0Ὰ. 
Ῥ. 467. 814. δὲ κὰτ Τρύχαντα Ηργτα, Ρ. 340 60]]. ΒΙΘΡΒ. ΒγζΖ. 
Υ. Τρῦχαι Ῥ. 089, 16 Μοίῃ, [Τρῦχαι, πόλις Εὐβοίας. “Δυκόφρων 
δὲ μεταφράσας ᾿Τρύχαντα καλεῖ. 88ὅ. σκότου οοἀᾶ,. 8. 
Βδοθτα., οὗ, Βοῦ, ρ. 456] σκότους Β. 

τιγκορίτοι, ΑἸοχαπᾶτγωῳ, θᾶ. ΚίηΚοΙ. 2 
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αὐλῶνος οἴσει κῦμα γυμνήτην φάγρον. 
διπλῶν μεταξὺ χοιράδων σαρούμενον. 
Γυραῖσι δ᾽ ἐν πέτραισι τερσαίνων πτερὰ 890 
στάξοντα πόντου, δευτέραν ἅλμην σπάσει, 
βληϑεὶς ἀπ’ ὄχϑων τῷ τριωνύχῳ δορί, 
ὦ νιν κολαστὴς δεινὸς οὐτάσας λατρεύς. 

ἀναγκάσει φάλλαισι κοινωνεῖν δρόμου 
κόκκυγα κομπάξοντα μαψαύρας στόβους. 89 
ψυχρὸν δ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς ἐκβεβρασμένον νέκυν 
δελφῖνος ἀκτὶς Σειρία καϑαυανεῖ., 

τάριχον ἐν μνίοις δὲ καὶ βρύοις σαπρὸν 
κρύψει κατοικτέσδασα Νησαίας κάσις, 

Ζίέσκου μεγίστου τάρροϑος Κυναιϑέως. 400 

τύμβος δὲ γείτων ὄρτυγος πτερουμένης 
τρέμων φυλάξει ῥδόχϑον Αἰγαίας ἁλός. 
τὴν Καστνίαν δὲ καὶ ΜΜελιναίαν ϑεόν, 
λυπρὸς παρ᾽ “Ἣιδην δεννάσει κακορροϑῶν, 
ἢ μὺν παλεύσει δυσλύτοις οἴστρου βρόχοις, 40 
ἔρωτας οὐκ ἔρωτας, ἀλλ᾽ ᾿Ερινύων 
πικρὰν ἀποψήλασα κηρουλκὸν πάγην. 

“Ἅπασα δ᾽ ἄλγη δέξεται κωκυμάτων, 
ὅσην ᾿ἄραιϑος ἐντὸς ἠδὲ δύσβατοι 

“Δειβήϑοιαι δφίγγουσι “Ιωτίου πύλαι, 410 
οἷς οὑμὸς ἔσται κἀχερουθίαν πάρα 
ῥηγμῖνα δαρὸν ἐστεναγμένος γάμος. 
πολλῶν γὰρ ἐν σπλάγχνοισι τυμβευϑήσεται 

1. Υ. 888. γυμνήτην 6 οοἀᾷ, ΑΜ β0Ά. Ῥτορτ. Ὁ. 34] γυμνέτην 
Β. 894. φαλλαισι] φάλαισι Β. --- Οὗ δᾷ ν. 84. 898. σαπρὸν 
Νϑ, οἵ, 6. Ρ. 289] σαϑρὸν Β.ι 401. πετρουμένης Ἰοστῦ Ξομο!, ΝΜ. 
408. Μελινναίαν Α α]. ἂρ. Βδομα. 404. ἄδην ΒΕ 406. Ἐρινύων] 
Ἔριννύων ΒΥ 410. Δειβήϑριαι οὐτὰ οΟ44. τη6]1ογ]0Ὲ5] “ειβή- 
ϑριοι Ββ. 411. οὑμὸς] δύμὸς Β. 
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βοωϑεὶς πολυστοίχοισι καμπέων γνάϑοις 

νήριϑμος ἕσμός" οἱ δ᾽ ἐπὶ ξένης ξένοι, 418 
παῶν ἔρημοι δεξιώσονται τάφους. 

Τὸν μὲν γὰρ Ἤιὼν Στρυμόνος Βισαλτία, 
᾿Δψυνϑίων ἄγχουρος ἠδὲ Βιστόνων,, 
κουροτρόφον πάγουρον Ἠδωνῶν πέλας 
κρύψει, πρὶν ἢ Τυμφρηστὸν αὐγάσαι λέπας. 420 
τὸν πατρὶ πλεῖστον ἐστυγημένον βροτῶν, 
ὕμηρον ὅς μὲν ϑῆκε τετρήνας λύχνους. 
ὅτ᾽ εἰς νόϑον τρήρωνος ηὐνάσϑη λέχος. 

Τρισσοὺς δὲ ταρχύσουσι Κερκάφου νάπαι 
᾿ἄλεντος οὐκ ἄπωϑε καύηκας ποτῶν. 49 
τὸν μέν, Μολοσσοῦ Κυπέως Κοίτου κύκνον, 
συὸς παραπλαγχϑέντα ϑηλείας τόκων, 
ὅτ᾽ εἰς ὀλύνϑων δῆριν ἑλκύσας σοφὴν 
τὸν ἀνθάμιλλον, αὐτὸς ἐκ μαντευμάτων 
σφαλεὶς ἰαύσει τὸν μεμορμένον πότμον. 480 
τὸν δ᾽ αὖ τέταρτον ἐγγόνων ᾿Ερεχϑέως. 
“Αἴϑωνος αὐτάδελφον ἐν πλασταῖς γραφαῖς. 

τρίτον δέ, τοῦ μόσσυνας ᾿Εκτήνων ποτὲ 
στερρᾷ δικέλλῃ βουσκαφήσαντος γόνον, 
ὃν Γογγυλάτης εἷλε Βουλαῖος Μυλεύς, 48 
ἀγηλάτῳ μάστιγι συνϑραύσας κάρα, 
ἦμος ξυναίμους πατρὸς αἱ Νυκτὸς κόραι 
πρὸς αὐτοφόντην στρῆνον ὥπλισαν μόρου. 

Ζοιοὶ δὲ ῥείϑρων Πυράμου πρὸς ἐκβολαῖς 

τ. γ. 420. πρὶν ἢ] πρινὴ Β. 458. Ἄλεντος οὐκ ἄπωϑε 
καύηκας ποτῶν Ἤσττη. Ρ. 241. 508. ρ. 288. Ῥτορτ. Ρ. 6] καύηκας, 
οὐκ ἄπωϑεν ᾿Δλέντα ποτῶν Β. ἔξει, μόσσυνας Β δὰ ν. 1482] 
μόσυνας Β ἴὰ ἰοχῦύα. 486. ἀγηλάτῳ Βητηδὺ Εἰὐγτα. ΝΜ. Ρ. 10, 1. 
ὑγηλάτῳ (810) Ῥαχ. Ἀ οὖ Ἰοτητηϑ 8680]. Ν.] συνϑλάσας Ῥέγτα. 
.... 1. 488. ὥχλισαν Νϑ 

Ω ̓  
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αὐτοκτόνοις σφαγαῖσι Ζηραίνου κύνες 440 
δμηϑέντες, αἰχμάσουσι λοισϑίαν βοὴν 
πύργων ὑπὸ πτέρναισι Παμφύλου κόρης. 
αἰπὺς δ᾽ ἁλιβρὸς ὄχμος ἐν μεταιχμίῳ 
Μάγαρσος ἁγνῶν ἠρίων σταϑήσεται, 
ὡς μὴ βλέπωσι. μηδὲ νερτέρων ἕδρας 44 
δύντες, φόνῳ λουσϑέντας ἀλλήλων τάφους. 
οὗ πέντε δὲ Σφήκειαν εἰς Κεραστίαν 

καὶ Σάτραχον βλώξαντες Ὑλάτου τὲ γῆν, 
ΜΜορφὼ παροικήδσουσι τὴν Ζηρυνϑίαν. 

ὁ μὲν πατρὸς μομφαῖσιν ἠλαστρημένος 450 
Κυχρεῖος ἄντρων Βωκάρου τε ναμάτων, 
οὑμὸς ξύναιμος, ὡς ὀγαστρίον φονεὺς 

πώλου. νόϑον φίτυμα, συγγενῶν βλάβη, 
τοῦ λύσσαν ἐν ποίμναισιν αἰχμητηρίαν 
χέαντος, ὃν χάρωνος ὦὠμηστοῦ δορὰ 4δὅ 
χαλκῷ τορητὸν οὐκ ἔτευξεν ἐν μάχῃ; 
μίαν πρὸς “Διδην καὶ φϑιτοὺς πεπαμένον 
κέλευϑον, ἣν γωρυτὸς ἔκρυψε Σκύϑης, 
ἦμος καταίϑων ϑύσϑλα Κωμύρῳ λέων 
σφῷ πατρὶ λάσκε τὰς ἐπηκόους λιτάς, 460 
σκύμνον παρ᾽ ἀγκλάλαιδιν ἀΐτα βράσας. 
οὐ γάρ τι πείσει φῖτυν, ὡς ὁ Δήμνιος 
πρηστὴρ ᾿Ενυοῦς, οὔποτ᾽ εἰς φύξαν τραπεὶς 

τιν. 442, πτέρνῃσι Β. 443, ἁλυβρὸς οἵ. Ηθετα. Ὁ. 241] 
ἁλιβρὼς Β. 441. οὗ πέντε πον ΖΣῴῳ. εἰς Κεραστίδα ΠΡΕΝ Βγζ. 
ν. Σῳφήκεια Ὁ. δ9ὅ, 1 5α. ΝΙοῖῃη. 449. Ζηρυνϑίαν, οὗ δὰ ν. 11] 
Ζηρινδέίαν 8. 489. οὑμὸς δὐμὸς Β. ὀγαστρίου Μ 868, ρ. 
281 ποῦ. 00]]. Ὁ. 441] ὀπατρίου Β. 4584. ποίμναισιν αὐτὰ Α 8}.} 
ποίμνῃσιν Β. αἰχμητηρίαν ΘαΠη ΤΟΌΘοΙς. Ῥαΐμο]. βθυῖα. ὅτ. 
ῬΥΟΙ]. ῥ. 818 6Ά. ῬΓΟΡΎ. Ῥ. 12] αἰχματηρέαν Β. 4671. ὕδην Β. 
401. ἀγκάλῃσιν Β. ἀΐτα οὐτὰ Α Β. ἴῃ Οοιτίσ. Ρ. 698] ἀξέτα 
Β ἴπ ἰοχύα. 402. φῖτυν Β ἴπ ἱπᾶϊοθ ατᾶθοο ῥ. ὅτ] φέτυν Β 
16. ἑαχύα. 468. ἐς Β. 
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ταῦρος βαρύφρων, δυσμενεστάτου ξένων 
ἔτυψε δώρῳ σπλάγχνον, ἀρνεύσας λυγρὸν «4θῦ 
πήδημα πρὸς κνώδοντος αὐτουργοὺς σφαγάς. 
ἐλᾷ δὲ πάτρὰς τῆλε Τραμβήλου κάσιν, 
ὃν ἡ ξύναιμος πατρὸς ἐκλοχεύεται., 
δοθεῖσα πρωταίχμεια τῷ πυργοσκάφῳ. 

ἣν δή ποτ᾽, ἐν ῥήτραισι δημοτῶν σταϑείς. 410 
γλαυκῷ κελαινὸν δόρπον ὥτρυνεν. κυνὶ 

στεῖλαι τριπλᾶς ϑύγατρας ὁ σπείρας βάβαξ," 

τῷ πᾶσαν ἄλμῃ πηλοποιοῦντι χϑόνα, 
ὅταν κλύδωνας ἐξερεύγηται γνάϑων, 
λάβρῳ σαλεύων πᾶν τρικυμίᾳ πέδον. 41ῦ 
ὁ δ᾽ ἀντὶ πιποῦς σκορπίον λαιμῷ σπάσας. 

Φόρκῳ κακῆς ὠδῖνος ἔκλαυσεν βάρος. 
χρήξων πυϑέσθαι πημάτων ξυμβουλίαν. 
ὁ δεύτερος δὲ νῆσον ἀγρότης μολών, 
χερσαῖος αὐτόδαιτος ἐγγόνων δρυὸς 480 

λυκαινομόρφων Νυκτίμου κρεανόμων! ἢ 

τῶν πρόσϑε μήνης φηγίνων πύρνων ὀχὴν 
σπληδῷ κατ᾽ ἄκρον χεῖμα ϑαλψάντων πυρός. 
χαλκωρυχήσει, καὶ τὸν ἐκ βόϑρου σπάσει 
βῶλον, δικέλλῃ πᾶν μεταλλεύων γνύϑος. 48ὅ 
οὗ φῖτυν ἠνάριξεν Οἰταῖος στόνυξ, 

βουβῶνος ἐν τόρμαισι ϑρουλίξας δέμας. 

ἔγνω δ᾽ ὁ τλήμων σὺν κακῷ μαϑὼν ἔπος, 
ὡς πολλὰ χείλευς καὶ δεπαστραίων ποτῶν 
μέσῳ κυλίνδει μοῖρα παμμήστωρ βροτῶν. 490 

1. γ. 468. ξύνευνος ῬΡατ. Η, ϑο1α, οὗ, 680]. Μ δᾶ ν. 461 
Βᾳ. ὅθι. Ὁ. 464. 410. δήτρῃσι ΒΚ 478. λαύρῳ Α, οὗ 56. 
Ῥ. 281 τοὺ. Β. δᾷ ν. 124. 479. ἀγρότης] ἀγρόστης ΒΕ 481. 
τόρμαισι] τόρμαισιν Β. 
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ὁ δ᾽ αὐτὸς ἀργῷ πᾶς φαληριῶν λύϑρῳ 
στόρϑυγξ, δεδουπὼς τὸν κτανόντ᾽ ἠμύνατο, 
πλήξας ἀφύκτως ἄκρον ὀρχηστοῦ σφυρόν. 
τρίτος δὲ τοῦ μάρψαντος ἐκ κοίλης πέτρας 
κέλωρ γίγαντος ὅπλα, τόν ποτ᾽ εἰς λέχος Α9ὅ 

λαϑραῖον αὐτόκλητος ᾿δαία πόρις, 
ἡ ξῶσ᾽ ἐς “Διδην ἵξεται καταιβάτις, 
ϑρήνοισιν ἐκτακεῖσα, Μουνίτου τοκάς" 

ὃν δή ποτ᾽ ἀγρώσσοντα Κρηστώνης ἔχις 
κτενεῖ, πατάξας πτέρναν ἀγρίῳ βέλει, ὅ00 
ὅταν τεκόντος αἰχμάλωτος εἰς χέρας 

ἡ πατρομήτωρ τὸν δνόφῳ τεϑραμμένον 
βάλῃ νεογνὸν σκύμνον. ἣ μόνῃ ξυγὸν 
δούλειον ἀμφήρεισαν ᾿ἀχταίων λύκοι, 
τῆς ἁρπαγείσης ἀντίποινα ϑυιάδος. δοῦ 
ὧν ὀστράκου στρόβιλος ἐντετμημένος 
κόρσην σκεπάξει δῦμα φοινίον δορός. 
τὰ δ᾽ ἄλλα ϑριπόβρωτος ἄψαυστος δόμων 
σφραγὶς δοκεύει, ϑάμβος ἐγχώροις μέγα. 

ἃ δὴ πρὸς ἄστρων κλίμακα στήσει δρόμον δὅ10 
τοῖς ἡμιϑνήτοις διπτύχοις “απερσίοις. 
οὗς μήποτ᾽, ὦ Ζεῦ σῶτερ, εἰς πάτραν ἐμὴν 
στείλαις ἀρωγοὺς τῇ δισαρπάγῳ κρεκί. 
μηδὲ πτερωτὰς ὁπλίσαντες ὁλκάδας, 
πρύμνης ἀπ᾽ ἄκρας γνμνὸν αἰψηρὸν πόδι δ1 

τ. ν. 497. ἡ -- "Διδην οὔτα β6Β. Ῥτορτ. Ρ. δ] ἢ --- ἄδην Β. 
601. ἐς Β.5 502. δόφνῳ Α Νδ, οἵ, 68. ». 388. ὅ06. στρόβηλος Α. 
507. σκβπάξει οὐτὰ Ηδητα. Ὁ. 241, οὗ οι. Ὁ. 275 ποῦ, 2 Ρτορτ. 
Ῥ. 8] σκεπάσει Β. δ09. δοκεύει οὐτὰ Α οι. Ῥτορτ.Ρ».8] δοκεύσει Β. 
ὅ10. κλίμακα οαπι Α γαΐ. 1801 (αι. 1) ὅθι. Ῥσορύ. Ρ. ὁ ποῦ. 1] 
κλίμακας Β. 612, εἰς] ἐς Β. δ16. ἄκρας απ Ηρα, 
Ῥ. 386] ἄκρης Β. 
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εἰς Βεβρύκων ῥίέψειαν ἐκβατηρίαν. 
μηδ᾽ οἵ λεόντων τῶνδε καρτερώτέροι, 
ἀλκὴν ἄμικτοι" τοὺς άρης ἐφίλατο, 
καὶ δ᾽ ᾿Ενυώ, καὶ Τριγέννητος ϑεὰ 
Βοαρμία Δογγᾶτις Ὁμολοωὶς Βία. 520 
ὁὀὐκ ἂν τὰ χειρώνακτες ἐργάται διπλοῖ, 
Ζρύμας τε καὶ Πρόφαντος, ὁ Κρώμνης ἄναξ, 
ἐλατύπησαν κοιράνῳ ψευδωμότῃ; 
ὃν ἦμαρ ἀρκέσειξ πορϑηταῖς λύκοις, 
στέξαν βαρεῖαν ἐμβολὴν ῥαιστηρίαν, ᾿δὅ 
καίπερ πρὸ πύργων τὸν Καναστραῖον μέγαν 

ἐγχώριον γίγαντα δυσμενῶν μοχλὸν 
ἔχοντα, καὶ τὸν πρῶτον εὐστόχῳ βολῇ 
μαιμῶντα τύψαι ποιμνίων ἀλάστορα. 
οὗ δή ποτ᾽ αἴϑων πρῶτα καινίσει δόρυ 580 
κίρκος ϑρασὺς πήδημα λαιψηφὸν δικών, 

Γραυκῶν ἄριστος, ᾧῷ πάλαι τεύχει τάφους 
ἀκτὴ 4Ζ.οολόγκων εὐτρεπὴς κεκμηκότι, 
ΜΜαξουσία προὔχουδα χερσαίον κέρως. 
ἀλλ᾽ ἔστι γάρ τις, ἔστι καὶ παρ᾽ ἐλπίδα δὅ8ὅ 
ἡμῖν ἀρωγὸς πρευμενὴς ὁ Ζίρύμνιος 
δαίμων Προμανϑεὺς Αἰϑίοψ Γυράψιος, 
ὅς, τὸν πλανήτην Ὀρϑάνην ὅταν δόμοις 
σίνιν καταρραχτῆρα δέξωνται πικρὸν 
οἱ δεινὰ κἀπόϑεστα πείσεσϑαί ποτε ὅ40 
μέλλοντες, ἔν τε δαιτὶ καὶ ϑαλυσίοις 

λοιβαῖσι μειλίσσωσιν ἀστεργὴῆ Κράγον, 

ῃ.ν. δ106. ἐκβακτηρίαν Α 81. οαπα ΟΒοθυοῦοβο. ἴῃ ΒΒΘΚΚ. 
Δῃ. ὅτ. ΠΠ1 Ρ. 1888. 520. Ὁμολωὶς] Ὁμολωὶς Β. δ28. στέξαι 
Οδπΐου, οἵ, θυ. Ὁ. ,341) στέρξαι 8. ὅ88. εὐτρεπὴς ΑΝ οὗ 
50, Ὁ. 288. 464] εὐπρεπὴς. .Β. ὅ88. Ὀρϑάνην οὗ Πογτ. Ῥ. 
241. δι. Ῥ. 468] ὀρϑάγην Β. ὅ42. μειλίξωσιν Α. 
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ϑήσει βαρὺν κολῳὸν ἐν λέσχαις μέσον. 
καὶ πρῶτα μὲν μύϑοισιν ἀλλήλους ὀδὰξ 
βρίξουσι κηκασμοῖσιν ὠκριωμένοι, 
αὖϑις δ᾽ ἐναιχμάσουσιν αὐτανέψιοι., 
ἀνεψιαῖς ὄρνισι χραισμῆσαι γάμους 
βιαιοκλῶπας ἁρπαγάς τε συγγόνων 
χρήξοντες, ἀλφῆς τῆς ἀεδνώτοηωυ δίκην. 
ἦ πολλὰ δὴ βέλεμνα Κνηκιὼν πόρος 
ῥιφέντα τόλμαις αἰξετῶν ἐπόψεται, 
ἄπιστα καὶ ϑαμβητὰ Φηραίοις κλύειν. 
ὁ μέν, κρανείᾳ κοῖλον οὐτάσας στύπος 
φηγοῦ κελαινῆς, διπτύχων ἕνα φϑερεῖ, 
λέοντα ταύρῳ συμβαλόντα φύλοπιν. 
ὁ δ᾽ αὖ σιγύμνῳ πλεύρ᾽ ἀναρρήξας βοὸς 
κλινεῖ πρὸς οὖδας. τῷ δὲ δευτέραν ἔπι 
πληγὴν ἀϑαμβὴς κριὸς ἐγκορύψεται, 
ἄγαλμα πήλας τῶν ᾿Δἀμυκλαίων τάφων. 
ὁμοῦ δὲ χαλκὸς καὶ κεραύνιοι βολαὶ 
ταύρους καταξανοῦσιν, ὧν ἀλκὴν ἕνὸς 

οὐδ᾽ ὁ Σκιαστὴς Ὀρχιεὺς Τελφούσιος 
ἐμέμψατ᾽, ἐν χάρμαισι ῥαιβώσας πέρας. 

δ4ὅ 

ὅ80 

δδὅ 

ὅ60 

καὶ τοὺς μὲν “Ἧιδης. τοὺς δ᾽ Ὀλύμπιοι πλάκες 
παρ᾽ ἦμαρ αἰεὶ δεξιώσονται ξένους, 
φιλαυϑομαίμους, ἀφϑίτους τε καὶ φϑιτούς. 

Ἁ “ Ἁ ς»ν 2 ΄ ’ ’ καὶ τῶν μὲν ἡμῖν εὐνάδσει δαίμων δόρυ, 
βαιόν τι μῆχαρ ἐν κακοῖς δωρούμενος. 
ἄλλων δ᾽ ἄπλατον χειρὶ κινήσει νέφος. 
τ 2. ἐς “- 5 3. "7 ’ ὧν οὐδ᾽ ὁ Ῥοιοῦς ἶνις εὐνάξζων μένος 

ιν. ὅ46. αὖϑις οὐτα β6Ε. ῬτορΥ. Ὁ. 11 πού, 3] αὖτις Β.. 

δθὅ 

ὅ70 

ὅδ0. 
Κνηκιὼν Β6Ὰ.Ὁ. 282] Κνηκείων Β. ὅ68. κἐρας]κέρως Βίῃ ΟοΥτ. Ὁ.628. 
ὅ64. Ἄιδης --- Ὀλύμπιοι] ἄδης --- ὀλύμπιοι Β. 510. οὐδὲ Ῥ, Α. 
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σχήσει τὸν ἐννέωρον ἐν νήσῳ χρόνον, 
μίμνειν ἀνώγων., ϑεσφάτοις πεπεισμένουξ, 
τροφὴν δ᾽ ἀμεμφῆ πᾶσι τριπτύχους κόρας 
ἴσκων παρέξειν, Κυνϑίαν ὅσοι σκοπὴν 
μίμνοντες ἠλάσκουσιν ᾿Ινωποῦ πέλας, ὅτ 
Αἰγύπτιον Τρίτωνος ἕλκοντες ποτόν. 

ἃς δὴ Πρόβλαστος ἐξεπαίδευσε ϑρασὺς 

μυληφάτου χιλοῖο δαιδαλευτρίας, 
ἕρπιν τε ῥέξειν ἠδ᾽ ἀλοιφαῖον λίπος. 
οἰνοτρόπους Ζάρηκος ἐκγόνους φάβας. ὅ80 
αὖ καὶ στρατοῦ βούπειναν ὀϑνείων κυνῶν 

τρύχουσαν ἀλϑανοῦσιν, ἐλϑοῦσαί ποτὲ 

Σιϑῶνος εἰς ϑυγατρὸς εὐναστήριον. 
καὶ ταῦτα μὲν μίτοισι χαλκέων πάλαι 
στρόμβων ἐπιρροιξοῦσι γηραιαὶ κόραι. 58 
Κηφεὺς δὲ καὶ Πράξανδρος, οὐ ναυκληρίας 

λαῶν ἄνακτες, ἀλλ᾽ ἀνώνυμοι σποραί, 
πέμπτοι τέταρτοι γαῖαν ἵξονται ϑεᾶς 
Γόλγων ἀνάσσης. ὧν ὁ μὲν Δάκων᾽ ὄχλον 
ἄγων Θεράπνης, ϑάτερος δ᾽ ἀπ᾽ ᾿Θλένου ὅ90 
Δύμης τε Βουραίοισιν ἡγεμὼν στρατοῦ. 

Ὁ δ᾽ ᾿Δργυρίππαν Ζίαυνίων παγκληρίαν 
παρ᾽ “Ζὑὐσονίτην Φυλαμὸν δωμήσεται, 
πικρὰν ἑταίρων ἐπτερωμένην ἰδὼν 
οἰωνόμικτον μοῖραν, οὗ ϑαλασσίαν ὅ9ὅ 

τι. Υ. ὅϊ8. δαιταλουργίας ἃ 8]. 9. “άκων ἃ ἃ]. δὅ91. 
Δύμη τε ̓ Βουρέοισιν ἡγεμὼν ὄχλου Ἐΐγαι. Μ. Ρ. 291, 18. “ύμη 
τξ Βουραίοισιν ἡγεμὼν στόλου ϑίθρῃ. Βγα. ν. Βοῦρα Ῥ. 182, 22 
Μοίῃ. ὅ92. ᾿Δργυρίππα Τιρχατηᾷ Β6Πο]. Μ, Βύθραῃ. ΒγΖ. ν. ἢ. 
11ὅ, 8 Μοΐῃ. ὅ98. Φύλαμον δομήσεται ϑίθρῃ. Βγα. ν. Δὔσων 
Ῥ. 148, θ Μοίη.; τὸν Αὐσ, Πύραμον δομ. Ἰᾶοπι γν. Ζαονέα Ῥ. 
6806, 16 Μοΐῃ. 
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δίαιταν αἰνέσουσι, πορκέων δίκην, 

κύκνοισιν ἰνδαλϑέντες εὐγλήνοις δομήν. 
ῥάμφεσσι δ᾽ ἀγρώσσοντες ἐλλόπων ϑορούς, 
φερώνυμον νησῖδα νάσσονται πρόμου, 
ϑεατρομόρφῳ πρὸς κλίτει γεωλόφῳ 600 
ἀγυιοπλαστήσαντες ἐμπέδοις τομαῖς 
πυκνὰς καλιάς, Ζῆϑον ἐκμιμούμενοι. 
ὁμοῦ δ᾽ ἐς ἄγραν κἀπὶ κοιταίαν νάπην 
νύχτωρ στελοῦνται, πάντα φεύγοντες βροτῶν 
κάρβανον ὄχλον, ἐν δὲ γραικίταις πέπλοις θοῦ 
κόλπων ἰαυϑμοὺς ἠἡϑάδας διξήμενοι, 
καὶ κρίμνα χειρῶν κἀπιδόρπιον τρύφος 
μάξης σπάσονται, προσφιλὲς κνυξούμενοι, 
τῆς πρὶν διαίτης τλήμονες μεμνημένοι. 

Τροιξηνίας δὲ τραῦμα φοιτάδος πλάνης 610 
ἔσται κακῶν τε πημάτων παραίτιον, 

ὅταν ϑρασεῖα ϑουρὰς οἰστρήσῃ κύων 
πρὸς λέκτρα. τύμβος δ᾽ αὐτὸν ἐκσώδσει μόρου 
Ὁπλοσμίας, σφαγαῖσιν ηὐτρεπισμένον. 
κολοσσοβάμων δ᾽ ἐν πτυχαῖσιν Δὐσόνων δ1ὅ 
σταϑείς, ἐρείδει κῶλα χερμάδων ἔπι 
τοῦ τειχοποιοῦ γαπέδων ᾿Δμοιβέως. 
τὸν ἑρματίτην νηὸς ἐκβαλὼν πέτρον. 
κρίσει δ᾽ ᾿4λαίνου τοῦ κασιγνήτου σφαλείς, 

εὐχὰς ἀρούραις ἀμφ᾽ ἐτητύμους βαλεῖ, 620 
Δηοῦς ἀνεῖναι μή ποτ᾽ ὄμπνιον στάχυν, 
γύας τιϑαιβώσσοντος ἀρδηϑμῷ Διός, 
ἣν μή τις αὐτοῦ δίξαν Αἰτωλῶν σπάσας, 
χέρσον λαχήνῃ, βουσὶν αὔλακας τεμών. 

των. ὅ96. αἰνέσουσι 868. Ρ. 27ὅ πού. 2] αὐνήσουσν Β. θ0ῦ. 
γραικίταις] γυναικὶ ταῖς Ἐΐγα, Οτιᾶ, Ρ. 399, 4, 6θ09. τλήμονος Α. 



ΑΛΔΕΝΞΑΝΔΡΑ. 27 

στήλαις δ᾽ ἀκινήτοισιν ὀχμάσει πέδον, θ2ὅ 
ἃς οὔτις ἀνδρῶν ἐκ βίας καυχήσεται 

μετοχλίσας ὀλίξον. ἦ γὰρ ἀπτέρως 
αὐταὶ παλιμπόρευτον ἵξονται βάσιν 
ἄνδηρ᾽ ἀπέξοις ἴχνεσιν δατούμεναι. 
ϑεὸς δὲ πολλοῖς αἰπὺς αὐδηϑήσεται., 680 
ὅσοι παρ᾽ Ἰοῦς γρῶνον οἰκοῦνται πέδον, 
δράκοντα τὸν φϑείραντα Φαίακας κτανών. 

Οἱ δ᾽ ἀμφικλύστους χοιράδας Γυμνησίας 
σισυρνοδῦται καρκένοι πεπλωκότες 
ἄχλαυνον ἀμπρεύδουσι νήλιποι βίον, θ8ὅ 
τριπλαῖς δικώλοις σφενδόναις ὡπλισμένοι. 

ὧν αἵ τεκοῦσαι τὴν ἑκηβόλον τέχνην 
ἄδορπα παιδεύσουσι νηπίους γονάς. 
οὐ γάρ τις αὐτῶν ψίσεται πύρνον γνάϑῳ, 
πρὶν ἂν χρατήδσῃ ναστὸν εὐστόχῳ λίϑῳ, θ40 
ὑπὲρ τράφηκος σῆμα κείμενον σκοποῦ. 
καὶ τοὶ μὲν ἀκτὰς ἐμβατήσονται λεπρὰς 
᾿Ιβηροβοσκοὺς ἄγχι Ταρτησοῦ πύλης, 
Ἄρνης παλαιᾶς γέννα, Τεμμίκων πρόμοι., 
Γραῖαν ποϑοῦντες καὶ ΖΔεοντάρνης πάγους, ὀάῦ 
Σκῶλόν τε καὶ Τέγυραν Ὀγχηστοῦ 8᾽ ἕδος, 
καὶ χεῦμα Θερμώδοντος Ὑψάρνου 8᾽ ὕδωρ. 

Τοὺς δ᾽ ἀμφὶ Σύρτιν καὶ Διβυστικὰς πλάκας, 
στενήν τε πορϑμοῦ συνδρομὴν Τυρσηνικοῦ, 
καὶ μιξόϑηφος ναυτιλοφϑόρους σκοπάς, 650 

τῆς πρὶν ϑανούσης ἐκ χερῶν Μηκιστέως 

τιν. θ8ὅ. ἀμπρεύσουσινήλιπ᾽ Οοᾶ. Κῶ Εύσι. Ν. . 86, 8ὅ 
ΒΡ. Οαἰβῇ. 689. ψήσεταν Ἐϊ για, Μ. Ρ, ὅ98, 1. θ48. Βίορἢ. 
ΒγζΖ. ν. “Μέβυς Ῥ. 416, 18 Μιοίῃ.: ,,Διβυστικὰς πλάκαρ“ Λυκόφρων, 
ὅ τινες διὰ τοῦ 7 γράφουσι κακῶς. -- γράφεται δὲ καὶ Διγυ- 
στικὰς πᾶ. ϑοθο!]. Μ. 



2ὃ 

τον. θδ2. Βουγαιάδα Ἰορτὺ Ἐύγτα. Μ.». 726, 28, 
θὅ9. ὃς ὄψεται μὲν] ἐπόψεται δὲ μοιατηὰ 5680]. Ν. 
568. 

ΛΔΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ 

τοῦ στερφοπέπλου Σκαπανέως Βοαγίδα, 

ἁρπυιογούνων κλώμακας τ΄ ἀηδίνων 
πλαγχϑέντας, ὠμόσιτα δαιταλωμένους, 
πρόπαντας “Αιϊιδης πανδοκεὺς ἀγρεύσεται, 
λώβαισι παντοίαισιν ἐσπαραγμένους, 
ἕνα φϑαρέντων ἄγγελον λιπὼν «ρίλων, 
δελφινόσημον, κλῶπα Φοινίκης ϑεᾶς. 
ὃς ὄψεται μὲν τοῦ μονογλήνου στέγας 
χάρωνος. οἴνης τῷ κρεωφάγῳ σκύφον 
χερσὶ προτείνων, τοὐπιδόρπιον ποτόν. 
ἐπόψεται δὲ λείψανον τοξευμάτων 

τοῦ Κηραμύντου Πευκέως Παλαίμονος. 

οὗ πάντα ϑρανύξαντες εὔτορνα σκάφη, 
σχοίνῳ κακὴν τρήσουσι κεστρέων ἄγρην. 
ἄλλος δ᾽ ἐπ᾿’ ἄλλῳ μόχϑος ἄϑλιος μενεῖ, 
τοῦ πρόσϑεν αἰεὶ πλεῖον ἐξωλέστερος. 
ποία Χάρυβδις οὐχὶ δαίσεται νεκρῶν; 
ποία δ᾽ ᾿Ερινὺς μιξοπάρϑενος κύων; 

τίς οὐκ ἀηδὼν στεῖρα Κενταυροκτόνος, 
«ἰτωλὶς ἢ Κουρῆτις αἰόλῳ μέλει 
πείσει τακῆναι σάρκας ἀκμήνους βορᾶς: 
ποίαν δὲ ϑηρόπλαστον οὐκ ἐσόψεται 
δράκαιναν, ἐγκυκῶσαν ἀλφίτῳ ϑρόνα, 
καὶ κῆρα κνωπόμορφον; οἱ δὲ δύσμοροι 
στένοντες ἄτας ἐν συφοῖσι φορβάδες 

γίγαρτα χιλῷ δυμμεμιγμένα τρυγὸς 

660 

66ὅ 

610 

67 

θδδ. ᾧδης Β. 
664, εὔτορνα 

Ῥ. 447. Ῥτορτ. Ρ. 21] εὐτόρνῳ Β. σκάφη οατα ΑΝ ΟἸΖ. 
ΘΟΆΒ. 1]. 11.} σκάφει Β, --- εὐτόρνῳ σκάφη σχοίνῳ Ἠργτη. Ῥ. 242. 
669. Ἔρινὺς] ᾿Ἐριννὺς Β. 
5981]. ταΐπῃ. οἰσπιϑᾶάθιῃ οοα]ϊο]8. 

612. ἀκμήνου Α΄, βϑᾷ ἀκμήνους 
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καὶ στέμφυλα βρύξουσιν. ἀλλά νιν βλάβης 
μῶλυς σαώσει ῥίξα καὶ Κτάρος φανεὶς 

Νωνακριάτης Τρικέφαλος Φαιδρὸς ϑεός. 680 

ἥξει δ᾽ ἐρεμνὸν εἰς ἀλήπεδον φϑιτῶν, 
καὶ νεκρόμαντιν πέμπελον διξήσεται 

ἀνδρῶν γυναικῶν εἰδότα ξυνουσίας. 

ψυχαῖσι ϑερμὸν αἷμα προσράνας βόϑρῳ, 
καὶ φασγάνου πρόβλημα, νερτέροις φόβον, θ8ὅ 
πήλας ἀκούσει κεῖθι. πεμφίγων ὄπα 
λεπτήν, ἀμαυρᾶς μάστακος προσῳφϑέγμασιν. 
ὅϑεν Γιγάντων νῆσος ἡ μετάφρενον 
ϑλάσασα, καὶ Τυφῶνος ἀγρίου δέμας, 
φλογμῷ ξέουσα δέξεται μονόστολον. 690 

ἐν ἣ πιϑήκων πάλμυς ἀφϑίτων γένος 
δύσμορφον εἰς κηκασμὸν ᾧκισεν τόσων, 
οὗ μῶλον ὠρόϑυναν ἐκγόνοις Κρόνου. 
Βαίου δ᾽ ἀμείψας τοῦ κυβερνήτου τάφον, 
καὶ Κιμμέρων ἔπαυλα κἀχερουσίαν θ9ὅ 
ῥόχϑοισι πυμαίνουσαν οἱ δματος χύσιν, 

Ὄσσαν τε καὶ λέοντος ἀτραποὺς βοῶν 

χωστάς, Ὀβριμοῦς τ’ ἄλσος οὐδαίας Κόρης. 
Πυριφλεγές τὸ ῥεῖϑρον. ἔνϑα δύσβατος 
τείνει πρὸς αἴϑραν κρᾶτα Πολυδέγμων λόφος. 100 

ἐξ οὗ τὰ πάντα χύτλα καὶ πᾶσαι μυχῶν 
πηγαὶ κατ᾽ Αὐσονῖτιν ἕλκονται χϑόνα. 
λιπὼν δὲ “ηϑαιῶνος ὑψηλὸν κλέτας, 

τιν. 619. μῶλυς Ν' θτηι. Ρ. 248. Οὗ, 508. Ῥ. 287] μώλυ Β, 
681. ἀλήπεδον ΑΝ (ἀἁλήπεδον 81.) Ὧι. Ῥ. 287 8α. 590] ἁλέπεδον Β. 
684, συὸς δάνας λάκκῳ Δ. 686. πεμφίγων οὐτὰ Α Ἔθυτα. Ῥ. 
248] πεμφίδων Β. 692. κηκασμὸν] κημασμὸν ΒΘ ᾧκησεν Δ. 
094. Βαιοῦ ὅ60}0)]. ΜΝ. 100. αἴϑραν οαπι Ηθιτα. Ὁ. 284] 
αἶϑραν Β. 



90 

ῃ.ν. 108, χρυσέοις Α. 

ΛΔΛΥΎΚΟΦΡΟΝΟΣ 

λίμνην τ᾿ ́ Αορνον ἀμφιτορνωτὴν βρόχῳ, 
καὶ χεῦμα Κωκυτοῖο λαβρωϑὲν σκότῳ, 
Στυγὸς κελαινῆς νασμόν, ἔνϑα Τερμιεὺς 

ὁρκωμότους ἔτευξεν ἀφϑίτοις ἕδρας, 
λοιβάς τ᾽ ἀφύσσων χρυσέαις πέλλαις γάνος. 
μέλλων Γίγαντας κἀπὶ Τιτῆνας περᾶν" 
θήσει ΖὨαείρᾳ καὶ ξυνευνέτῃ δάνος, 

πήληκα κόρσῃ κίονος προσάρμοσας. 
κτενεῖ δὲ κούρας Τηϑύος παιδὸς τριπλᾶς, 

οἴμας μελῳδοῦ μητρὸς ἐκμεμαγμένας, 

αὐτοκτόνοις ῥιφαῖσιν ἐξ ἄκρας σκοπῆς 

Τυρσηνικὸν πρὸς κῦμα δυπτούσας πτεροῖς, 
ὕπου λινεργὴς κλῶσις ἑλκύσει πικρά. 
τὴν μὲν Φαλήρου τύρσις ἐκβεβρασμένην 

Γλάνις τὲ ῥείϑροις δέξεται τέγγων χϑόνα. 
οὗ σῆμα δωμήσαντες ἔγχωροι κόρης 
λοιβαῖσι καὶ ϑύσϑλοισι Παρϑενόπην βοῶν 
ἔτεια κυδανοῦσιν οἰωνὸν ϑεάν. 
ἀκτὴν δὲ τὴν προὔχουσαν εἰς ᾿Ενιπέως 
“ευκωσία ῥιφεῖσα, τὴν ἐπώνυμον 
πέτραν ὀχήσει δαρόν. ἔνϑα λάβρος Ὃς 
γείτων ὃ᾽ ὁ Δᾶρις ἐξερεύγονται ποτά. 
“έγεια δ᾽ εἰς Τέριναν ἐκναυσϑλώσεται, 
κλύδωνα χελλύσσουσα. τὴν δὲ ναυβάται 
κρόκαισι ταρχύσουσιν ἐν παρακτίαις, 

10 

110 

11 

120 

τῦ 

114. ἄκρας οὐτὰ Α Ἡρντα. Ρ. 288] 
ἄκρης Β. 718. Γλᾶνίς τε ἃ. 724. λαῦρος Ἂς Ῥαγ. Εἰ, 
712ὅ. γείτων 8 ὁ] γείτων τε Ήδχτα, Ῥ. 348. 
Ῥ. 384] Μάρις Β. 120. Τέριναν οὕτὰ δίθρῃ. ΒΥΖ. ν. ρ. 617, 9 

“ᾶρις οατὰ ΗθΥ. 

ϑόστλῃ, ν. 806 [ἀθορτν. ατν. Νίηπ. Τρ. 209 Μι611.1 Μοία, Β56Ά. 
Ῥ. 281. Ῥτοργ. Ρ. 28] Τέρειναν Β. 
Ρ. 2ὅ. 798, κρόκῃσι Β ἴῃ Οοχτῖρ. Ρ. 628. 

121. χελλύσουσα 860. ῬγΟΡῚ. 



ΑΛΕΙΞΑΝΔΡΑ, 921 

᾿Ωκινάρου δίναισιν ἀγχιτέρμονα. 
λούσει δὲ σῆμα βούκερως νασμοῖς ἀρὴς 180 
ὀρνιϑόπαιδος ἵ ἵσμα φουβάξων ποτοῖς. 
πρώτῃ δὲ καί ποτ᾽ αὖϑι συγγόνων ϑεᾷ 

κραίνων ἁπάσης Μόψοπος ναυαρχίας 

πλωτῆρσι λαμπαδοῦχον ἐντυνεῖ δρόμον, 
χρησμοῖς πιϑήσας. ὅν ποτ᾽ αὐξήσει λεὼς  18ῦ 
Νεαπολιτῶν, οἱ παρ᾽ ἄκλυστον σκέπας 
ὅρμων Μισηνοῦ στύφλα νάσσονται κλίτη. 
βύκτας δ᾽ ἐν ἀσκῷ συγκατακλείσας βοὸς 
παλινστροβήτοις πημοναῖς ἀλώμενος, 
κεραυνίῃ μάστιγι συμφλεχϑήσεται 140 
καύηξ, ἐρινοῦ προσκαϑήμενος κλάδῳ. 
ὡς μὴ καταβρώξῃ νιν ἐν ῥδόχϑοις κλύδων, 
Χάρυβδιν ἐκφυσῶσαν ἑλκύσας βυϑῷ. 
βαιὸν δὲ τερφϑεὶς τοῖς ᾿Δτλαντίδος γάμοις, 

ἀναυτόχητον αὐτοκάβδαλον σκάφος 14 

βῆναι ταλάσσει, καὶ κυβερνῆσαι τάλας 
αὐτουργότευχτυν βᾶριν εἰς μέσην τρόπιν 
εἰκαῖα γόμφοις προστεταργανωμένην. 
ἧς οἷα τυτϑὸν ᾿Αμφίβαιος ἐκβράσας 
τῆς κηρύλου δάμαρτος ἀπτῆνα σπόρον, τῦ0 
αὐταῖς μεσόδμαις καὶ σὺν ἰκρίοις βαλεῖ 

:.Υ. 129. δίναισιν] δίνῃσιν Β. 180. ἀρὴς ϑο.. Ῥτορτ. 
Ῥ. 3ὅ, ουϊὰβ γοῦρδ Βαῃῦ: ἡ ὨΒΡΙΟΘ ἐοϑθταομια: Ὁκίψαρος 
ποταμὸς παρὰ Τέρειναν, ἄρης ἥτοι ἰσχυρὸς “λεγόμενος. Τχθίς. 
λούσει δὲ τὸν τάφον τοῖς νάμασιν ὃ ἰσχυρὸς βουκερῶς ἤτοι 
ποταμός Ψαῖ. 1807 ἰσχυρὸς Ῥαγ. Ο. γίπα, 1 ααἱ βὰἃ οχ 111ἃ 
ῬδΥΔΡΏγΑΒῚ ἀθ]1θᾶταμΐ. γα θυ δαΐθχα Ἰάθηναθθ ἀοοῦμβ συϑιιτηθίϊοτιβ 
ξαϊύ, Θαΐαβ 6 Θοτηταθηἑδτῖο 11 μα66 Θχοουρβθυαπῦ: ρουϑρθχθσγαῦ Θηΐτα 
1Ππὰ ἀρὴς ἃ ΤΟΟΡΏΤΟΙΘ Πΐο ΔαΒΙΙδατα 6586 αυοὰ ἴῈ8 Δ 618 
Ἰῃ ουρυ θυ 8 Βαχηθτοῦ αὐ Εἰ 81 (405) Ἶρες ἀρὲς, βροτολοιγὲ, 
μιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα ΒΟΙΪΌΪ ᾿ἱπρογθηῦ. Ὧν Ἄρης͵ Β. 74. ἀναυ- 
τόχητον ὅ0}. Ῥ. 218. Ῥτορτυ. ρ. 16 54.] ἀναυλόχητον Β. 
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πρὸς κῦμα δύπτην ἐμπεπλεγμένον κάλοις. 
πόντου δ᾽ ἄυπνος ἐνσαρούμενος μυχοῖς, 
ἀστῷ σύνοικος Θρῃκίας ᾿ἀνϑηδόνος 
ἔσται. παρ᾽ ἄλλου δ᾽ ἄλλος. ὡς πεύκης κλάδον, τ 

βύκτης στροβήσει φελλὸν ἐνθρώσκων πνοαῖς. 
μόλις δὲ Βύνης ἐκ παλιρροίας κακῆς 
ἄμπυξ σαώσει, στέρνα δεδρυφαγμένον 

καὶ χεῖρας ἄκρας, αἷς κρεαγράπτους πέτρας 
μάρπτων, ἁλιβρώτοισιν αἱμαχϑήσεται 160 

στόρϑυγξι. νῆσον δ᾽ εἰς Κρόνῳ στυγουμένην 

“Ἄρπην περάσας, μεξέων κρεανόμον, 
ἄχλαινος ἵχτης πημάτων λυγρῶν κόπις, 
τὸν μυϑοπλάστην ἐξυλακτήσει γόον, 
ἀρὰς τετικὼς τοῦ τυφλωϑέντος δάκους. 16 

οὔπω μάλ᾽, οὕπω, μὴ τοσόσδ᾽ ὕπνος λάβοι 
λήϑης Μέλανϑον ἐγκλιϑένϑ᾽ ᾿Ἱππηγέτην. 
ἥξει γάρ, ἥξει ναύλοχον ᾿Ρείϑρου σκέπας 
καὶ Νηρίτου πρηῶνας. ὄψεται δὲ πᾶν 
μέλαϑρον ἄρδην ἐκ βάϑρων ἀνάστατον Ἴτ0 
υύκλοις γυναικόκλωψιν. ἡ δὲ βασσάρα, 
σεμνῶς καδωρεύουσα κοιλανεῖ δόμους, 
ϑοίναισιν ὄλβον ἐκχέασα τλήμονος. 
αὐτὸς δὲ πλείω τῶν ἐπὶ Σκχαιαῖς πόνους 

ἰδὼν μολοβροός, τλήσεται μὲν οἰκετῶν ἡτῦ 
στυγνὰς ἀπειλὰς εὐλόφῳ νώτῳ φέρειν 
δέννοις κολασϑείς. τλήσεταιν δὲ καὶ χερῶν 
πληγαῖς ὑπείκειν καὶ βολαῖσιν ὀστράκων. 

πον, 18, ἄυπνος) ἄδπνος ΒΚ 16. στροφήσει ἃ. πΤῦ9. 
κρεαγρέπτους ΤΘΡΟΠΘηΔατι οθηδοῦ Ηθσιη. Ὁ. 348. ΟἿ. οι. Ρ. 291. 
161. ἐγκλιϑένϑ᾽ 1 ἀγκλιϑένϑ᾽ ὅοι. Ρ. 464. 7172. κασσωρεύουσα 
Εἴχια, Μ. ρ. 498, 81-84, Εἴγιι. αυὰ, Ρ. 498, 49, βεὰ κασω- 
ρεύουσα Εΐγη. Ν. Ρ. 190, ᾽δ4. 
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οὐ γὰρ ξέναι μάστιγες, ἀλλὰ δαψιλὴς 
σφραγὶς μενεῖ Θόαντος ἐν πλευραῖς ἔτι, 180 
λύγοισι τετρανϑεῖσα, τὰς ὁ λυμεὼν 
ἐπεγκολάπτειν ἀστένακτος αἰνέσει, 
ἑκουσίαν σμώδιγγα προσμάσσων δομῇ, 
ὅπως παλεύσῃ δυσμενεῖς, κατασκόποις 

λώβαισι καὶ χλαυϑμοῖσι φηλώσας πρόμον. Ἰ8 
ὃν Βομβυλείας κλιτὺς ἡ Τεμμικία 
ὕψιστον ἡμῖν πῆμ᾽ ἐτέκνωσέν ποτε, 
μόνος πρὸς οἴκους ναυτίλων σωϑεὶς τάλας. 

λοῖσϑον δὲ καύηξ ὥστε κυμάτων δρομεὺς 
ὡς κόγχος ἅλμῃ πάντοϑεν περιτριβείς, 7190 
κτῆσίν τε ϑοίναις Πρωνίων λαφυστίαν 

πρὸς τῆς Δακαίνης αἰνοβακχεύτου κιχών, 
σύφαρ ϑανεῖται, πόντιον φυγὼν σκέπας, 

κόραξ σὺν ὅπλοις Νηρίτων δρυμῶν πέλας. 
κτενεῖ δὲ τύψας πλευρὰ λοίγιος στόνυξ 79 

κέντρῳ δυσαλϑὴς ἔλλοπος Σαρδωνικῆς. 
κέλωρ δὲ πατρὸς ἄρταμος κληϑήσεται, 
᾿Δχιλλέως δάμαρτος αὐτανέψιος. 
μάντιν δὲ νεκρὸν Εὐρυτὰν στέψει λεώς, 
ὅ τ᾽ αἰπὺ ναίων Τραμπύας ἐδέϑλιον, 800 
ἐν ἧ πότ᾽ αὖϑις Ἡρακλῆ φϑίσει δράκων 
Τυμφαῖος ἐν ϑοίναισιν Αἰϑίκων πρόμος, 

τὸν Αἰακοῦ τε κἀπὸ Περσέως σπορᾶς, 
καὶ Τημενείων οὐκ ἄπωϑεν αἱμάτων. 

τ. Υ. 86. Βομβύλεια ϑίθρῃ. ΒγΖ. γ. Τέμμιξ Ὁ. 615, ὅ 
Μοῖῃ. 191. θοίνης Ἰοτατηδι 5080]. ΜΝ. 198. σῦφαρ Δ, 5864 
σύφαρ Εΐγτα. ΕἼοΥ. πὰ ΜΠ]. Μό]. ρ. 216. οοἄ. Υ͂ Εἶγιι. Μ. ρ. 
181, 9 ἂρ. αἰδῇ. πόντιον. σκέπας φυγών οοἀᾷ. δ᾽ῖαθποῦ οαπ οοά. 
Υ Εἴγπι. Μ. ἂρ. Οαβῇ. π. σκ. φαγών Ἐἰγτα. ΕἼοΣ. 1. 1. 801. 
πότ᾽ οὐτὰ Ἡρττα. Ρ. 934] ποτ᾽ Β. 802, ϑοίνῃσιν Β. 

ΤΙΥΚΟΡΏχοι, ΑἸοκαμπᾶτα, δᾶ, ΚΊΏΩΙΚΘΙ, 8 
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Πέργη δέ μιν ϑανόντα Τυρσηνῶν ὄρος 806 
ἐν Γορτυναίᾳ δέξεται πεφλεγμένον, 

ὅταν στενάξων κῆρας ἐκπνεύσῃ βίον 
παιδός τε καὶ δάμαρτος, ἣν κτείνας πόσις 

αὐτὸς πρὸς “ἫἯιδην δευτέραν ὁδὸν περᾷ, 
σφαγαῖς ἀδελφῆς ἡλοκισμένος δέρην, 810 
Γλαύκωνος ᾿Δψύρτοιό τ᾽ αὐτανεψίας. 

χὠ μὲν τοσούτων ϑῖνα πημάτων ἰδὼν 
ἄστρεπτον “Ἧιδην δύσεται τὸ δεύτερον, 
γαληνὸν ἦμαρ οὔ ποτ᾽ ἐν ξωῇ δρακών. 
ὦ σχέτλι᾽, ὥς σοι κρεῖσσον ἦν, μίμνειν πάτρα 81 
βοηλατοῦντα, καὶ τὸν ἐργάτην μύκλον 
κάνϑων᾽ ὑπὸ ξεύγλαισι μεσσαβοῦν ἔτι 
πλασταῖσι λύσσης μηχαναῖς οἰστρημένον, 
ἢ τηλικῶνδε πεῖραν ὀτλῆσαι κακῶν. 

Ὁ δ᾽ αἰνόλεκτρον ἁρπαγεῖσαν εὐνέτης 820 
πλᾶτιν ματεύων, κληδόνων πεπυσμένος, 
ποϑῶν δὲ φάσμα πτηνόν, εἰς αἴϑραν φυγόν, 
ποίους ϑαλάσσης οὐκ ἐρευνήσει μυχούς: 
ποίαν δὲ χέρσον οὐκ ἀνιχνεύσει μολών; 
ἐπόψεται μὲν πρῶτα Τυφῶνος σκοπάς. 82 
καὶ πέμπελον γραῦν μαρμαρουμένην δέμας. 

καὶ τὰς ᾿Ερεμβῶν ναυβάταις ἠχϑημένας 
προβλῆτας ἀκτάς. ὄψεται δὲ τλήμονος 
Μύρρας ἐρυμνὸν ἄστυ, τῆς μογοστόκους 

ὠδῖνας ἐξέλυσε δενδρώδης κλάδος. 880 

καὶ τὸν ϑεᾷ κλαυσϑέντα Γαύαντος τάφον 

τιν. 809, 818. ἄδην Β. 815. τοσούτων οὕτὰ οοα. ΟΡ ΤΑ18, 
οὗ, Βδυτα. Ῥ. 248] τοσοῦτον Β. 816. βοηλατοῦντα αι ΑΝ 
Ξ6Β., Ρ. 281] βοηλατοῦντι Β. ἍΤ, ξεύγλαισι] ξεύγλῃσν Ἐ. 
818. οἰστρημένον οαὰ ΑΜ ἃ]. ὅοῃ. ρ. 287. 290. Ῥτορυ. Ῥ. 18] 
οἰστρημένῳ Β. 8522, αἴϑραν ΟὝΤΩ ἽΝ Ῥ. 2384] αἶϑραν Β. 
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Σχοινῇδι μουσόφϑαρτον ᾿Αρέντα ξένῃ, 
κραντῆρι λευκῷ τόν ποτ᾽ ἔκτανε πτέλας. 
ἐπόψεται δὲ τύρσιας Κηφηίδας, 
καὶ Μαφρίου λακτίσμαϑ᾽ ᾿Ερμαίου ποδός, 88 
δισσάς τὲ πέτρας, κέπφος αἷς προσήλατο 
δαιτὸς χατίξων. ἀντὶ ϑηλείας δ᾽ ἔβη, 
τὸν χρυσόπατρον μόρφνον ἁρπάσας γνάϑοις, 
τὸν ἡπατουργὸν ἄρσεν᾽ ἀρβυλόπτερον. 
πεφήσεται δὲ τοῦ ϑεριστῆρος ξυρῷ, 840 

φάλαινα δυσμίσητος ἐξινωμένη, 
ἱπποβρότους ὠδῖνας οἴξαντος τόκων 

τῆς δειρόπαιδος μαρμαρώπιδος γαλῆς" 
ὃς ξῳοπλαστῶν ἄνδρας ἐξ ἄκρου ποδὸς 
ἀγαλματώσας ἀμφελυτρώδσει πέτρων. 84ὅ 
λαμπτηροκλέπτης τριπλανοῦς ποδηγίας. 

ἐπόψεται δὲ τοὺς ϑερειπότους γύας, 

καὶ ῥεῖϑρον ᾿ἀσβύσταο καὶ χαμευνάδας 
εὐνάς, δυσόδμοις ϑηρσὶ συγκοιμώμενος. 
καὶ πάντα τλήσεϑ'᾽ οὕνεκ᾽ Αἰγύας κυνὸς 860 
τῆς ϑηλύπαιδος καὶ τριάνορος κόρης. 
ἥξει δ᾽ ἀλήτης εἰς Ἰαπύγων στρατόν, 
καὶ δῶρ᾽ ἀνάψει παρϑένῳ Σκυλητρίᾳ, 
Ταμάσιον κρατῆρα καὶ βοάγριον, 
καὶ τὰς δάμαρτος ἀσκέρας εὐμαρίδας. 88 

ἥξει δὲ Σῖριν καὶ “ακινέου μυχοῦς. 

1. γ. 882. Σχοινῇδι οὍχη Α Ηρτγτῃ, Ὁ. 344] ΖΣχοινῖδι Β. 
884, Κηφηίδας] πο ΟΝ Β͵ 844, ξφοπλαστῶν) ξωοπλαστῶν 
Β. 847. τοὺς ὅσχα βοῃ. ρ. 3871 ποὺ. 3] τὰς ΒΚ 860. τλήσεσϑ' 
δίθρῃ. Βγα. ν. Αἶγυς Ῥ. αὖ, ὃ Μοίη,, βοᾷ οἵ, Βοι, ». 461. οὔνεκ᾽ 
οαπὰ δίθρῃ, Βγχ. 1. 1. 5608. Ἰ. 117 εὕνεκ᾽ Β. Αὐἰγύας ὁ ϑίορμ. ΒγΖ. 
ἘΙίΒΟΒ]. Οραβοο. ῬὮ1])1. Τρ. 1706 ὅθ. ρ. 467. 412 οὰπιὶ ποῦ. 8] 
᾿Δργείας Β. 884. Ταμάσσιον Ηθττα. Ὁ. 344. 86, Μακινίους 
ϑίθρῃ. Βγ2. ν. “απίνιον ». 408, 16 Μοῖη. 

8. Ἔ 
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Ι1,. ΟΥ͂. 
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ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣΙ 

ἐν οἷσι πόρτις ὄρχατον τεύξει ϑεᾷ 
Ὁπλοσμίᾳ φυτοῖσιν ἐξησκημένον. 
γυναιξὶ δ᾽ ἔσται τεϑμὸς ἐγχώροις. ἀεὶ 
πενϑεῖν τὸν εἰνάπηχυν Αἰακοῦ τρίτον 
καὶ “Ιωρίδος, πρηστῆρα δαΐου μάχης, 
καὶ μήτε χρυσῷ φαιδρὰ καλλύνειν ῥέϑη, 
ιήϑ' ἁβροπήνους ἀμφιβάλλεσϑαι πέπλους 
καάλχῃ φορυκτούς, οὔνεκεν ϑεᾷ ϑεὸς 
χέρσου μέγαν στόρϑυγγα δωρεῖται κτίσαι. 
ἥξει δὲ ταύρου γυμνάδας κακοξένους 

πάλης κονίστρας, ὃν τε Κωλῶτις τεκνοῖ, 

᾿Δλεντία κρείουσα “ογγούρον μυχῶν, 

“ἄρπης Κρόνου πήδημα Κογχείας 8’ ὕδωρ 
κάμψας. Γονοῦσάν τ᾽ ἠδὲ Σικανῶν πλάκας, 
καὶ ϑηροχλαίνου σηκὸν ὠμηστοῦ λύκον, 
ὃν Κρηϑέως ἄμναμος ὁρμίσας σκάφος 
ἔδειμε πεντήκοντα σὺν ναυηγέταις. 
κρόκαι δὲ Μινυῶν εὐλιπῇ στελγίσματα 
τηροῦσιν, ἅλμης οὐδὲ φοιβάξει κλύδων, 
οὐδ᾽ ὀμβροία σμήχουσα δηναιὸν νιφᾶς. 

Ἄλλους δὲ ϑῖνες οἵ τε Ταυχείρων πέλας 

μύρμηκες αἰάξουσιν ἐκβεβρασμένους 

ἔρημον εἰς Γάτλαντος οἰκητήριον 
ϑουλιγμάτων δέρτροισι προσσεσηρότας" 
Μόψον Τιταιρώνειον ἔνϑα ναυβάται 
ϑανόντα ταρχύσαντο, τυμβείαν 8᾽ ὕπερ 
κρηπῖδ᾽ ἀνεστήλωσαν ᾿Αργῴου δορὸς 

κρόκπαν Α Ἰοασιθ 680]. ΝΜ. 815. τείρουσιν Ἀ. 
αἰάξουσιν ὅδ... ῬτορΥ. Ρ. 8. 32. 888. ᾿ἀργῴον οα΄ Α] 
γώου 

810. Γονοῦσαν τ᾽] Γονοῦσσάν τ᾽ Ἠθττη. Ὁ: 288. 

860 

86 

8510 

87ῦ 

880 
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κλασϑὲν πέτευρον, νερτέρων κειμήλιον. 
Αὐσίγδα. Κινύφειος ἣν τέγγων ῥόος β8ὅ 
νασμοῖς λιπαίνει. τῷ δὲ Νηρέως γόνῳ 
Τρίτωνι Κολχὶς ὥπασεν δάνος γυνὴ 
χρυσῷ πλατὺν κρατῆρα κεκροτημένον, 
δείξαντι πλωτὴν οἶμον, ἧ διὰ στενῶν 
μύρμων ἐνήσει Τῖφυς ἄϑφαυστον σκάφος. 890 
Γραικοὺς δὲ χώρας τουτάκις λαβεῖν κράτη, 

ϑαλασσόπαις δίμορφος αὐδάξει ϑεός, 

ὅταν παλίμπουν δῶρον ἄγραυλος λεὼς 

“Ἕλλην᾽ ὀρέξῃ νοσφίσας πάτρας Λίβυς. 

εὐχὰς δὲ δειμαίνοντες ᾿Δἀσβύσται, κτέαρ 89 
κρύψουσ᾽ ἄφαντον ἐν χϑονὸς νειροῖς μυχοῖς, 

ἐν ἡ Κυφαίων δύσμορον στρατηλόέτην 
ναύταις συνεκβράδσουσι Βορραῖαι πνοαί, 
τόν τ᾿ ἐκ Παλαύϑρων ἔκγονον Τενθϑρηδόνος, 
᾿ἀμφρυσίων σκηπτοῦχον Εὐρυαμπίων, 900 
καὶ τὸν δυνάστην τοῦ πετρωϑέντοξ λύκου 
ἀποινοδόρπου καὶ πάγων Τυμφρηστίων. 
ὧν οἱ μὲν 4ἰγώνειαν ἄϑλιοι πάτραν 
ποϑοῦντες, οἱ δ᾽ ᾿Εχῖνον., οἱ δὲ Τίταρον, 
Ἶοόν τε, καὶ Τρηχῖνα, καὶ Περραιβικὴν 90ὅ 
Γόννον Φάλαννάν τ΄. ἠδ᾽ Ὀλοσσόνων γύας, 
καὶ Κασταναίαν, ἀκτέριστον ἐν πέτραις 
αἰῶνα κωκύσουσιν ἠλοκισμένοι. 

᾿Ἄλλην δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῃ κῆρα κινήσει ϑεός, 
λυγρὴν πρὸ νόστον συμφορὰν δωρούμενος. 910 

τιν. 892. αὐδάξει ὅ6}. Ῥτορτ. Ῥ. 8] αὐδάξει Β. 898, λεῷ 
Ήδττι. Ὁ. 24ὅ. 896. νηροῖς Εΐγια. ΝΙ. ρΡ. 604, ὅδ. ῬΒδνοΥ. Ῥ. 
1808, 4 6ὁἅ. Β88. Οὗ, Βυϊᾶ, 0]. Π, 1 Ῥ. 9711 Βογμμ. 90. Τραχῖνα 
Βίορμ. Βγε. ν. Ἶρος Ρ». 887, 8. Μοίη. 906, Φαλαννάν τ᾽] 
Φάλαννόν τ΄ Ββοίτα. ἴῃ Οουτίρ. Ῥ. 62. 
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Τὸν δ᾽ Αἰσάρου τε ῥεῖϑρα καὶ βραχύπτολις 
Οἰνωτρίας γῆς κεγχρίνῃ βεβρωμένον 
Κρίμισα φιτροῦ δέξεται μιαιφόνον. 

αὐτὴ γὰρ ἄκραν ἄρδιν εὐθϑυνεῖ χεροῖν 
Σάλπιγξ ἀποψάλλουσα Μαιώτην πλόκον. 91 
ΖΔύρα παρ᾽ ὄχϑαις ὃς ποτε φλέξας ϑρασὺν 
λέοντα ῥαιβῷ χεῖρας ὥπλισε Σκύϑῃ 
δράκοντ᾽ ἀφύκτων γομφέίέων λυροκτύπῳ. 
Κρᾶϑις δὲ τύμβους ὄψεται δεδουπότος., 
εὐρὰξ ᾿4λαίου Παταρέως ἀνακτόρων, 920 
Ναύαιϑος ἔνϑα πρὸς κλύδων᾽ ἐρεύγεται. 
κτενοῦσι δ᾽ αὐτὸν Αὔσονες Πελλήνιοι 
βοηδρομοῦντα Ζινδίων στρατηλάταις. 
οὺς τῆλε Θερμύδρου τε Καρπάϑου τ᾽ ὀρῶν 
πλάνητας αἴϑων Θρασκίας πέμψει κύων, 99 
ξένην ἐποικήσοντας ὀϑνείαν χϑόνα. 
ἐν δ᾽ αὖ. Μακάλλοις σηκὸν ἔγχωροι μέγαν 
ὑπὲρ τάφων δείμαντες, αἰανῆ ϑεὸν 

λοιβαῖσι κυδανοῦσι καὶ ϑύσϑλοις βοῶν. 

Ὁ δ᾽ ἱπποτέκτων “αγαρίας ἐν ἀγκάλαις, 980 
ἔγχος πεφρικὼς καὶ φάλαγγα ϑουρίαν, 
πατρῷον ὅρκον ἐκτίνων ψευδώμοτον, 
ὃν ἀμφὶ μήλων τῶν δορικτήτων τάλας 
πύργων Κομαιϑοῦς συμπεφυρμένων στρατῷ 
στεργοξυνεύνων οὕνεκεν νυμφευμάτων 98 
᾿Δλοῖτιν ἔτλη τὴν Κυδωνέαν Θρασὼ 

ι΄. γ᾿. 911. δ᾽ ἀθ]οῦ β0ι. ρ. 462 ποῦ. 8. 918. Τιϑούζοηθπι 
Κρίμισα Βυνοδῦ δίορῃ. Βγα. νυ. ρΡ. 885, 1 8α. Νϑιῃ. 918. 
“Μαιῶτιν Α 8. 918. λυροκτύπον Μ, οἵ ὅ6ι. ρ. 460 μα. 
λυροντυπῶν Ηρτπι. Ρ. 2446. 992. κτενοῦσι δ᾽] κτείνουσιν ϑύθρΒ. 
ΒγζΖ. ν. “ὔσων Ὁ. 148, 2 ΜρΙῃ. 920. ὀϑνείους 56. γν. 287. 
χϑόνα οὐτὰ ΑΜ δ6Ά. τ. 386. 290 84ᾳ.] κόνιν Β. 980. “αγρίας Δ. 
936. Ἄλοιτιν Α. 
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ὁρκωμοτῆσαι, τόν τε Κρηστώνης ϑεὸν 
Κανδάον᾽ ἢ Μάμερτον ὁπλίτην λύκον, 
ὁ μητρὸς ἐντὸς δελφύος στυγνὴν μάχην 
στήσας ἀραγμοῖς πρὸς κασίγνητον χεροῖν, 940 
οὔπω τὸ Τιτοῦς λαμπρὸν αὐγάξων φάος, 

οὐδ᾽ ἐκφυγὼν ὠδῖνας ἀλγεινὰς τόκων. 
τοιγὰρ πόποι φύξηλιν ἤνδρωσαν σπόρον, 
πύκτην μὲν ἐσθλόν, πτῶκα δ᾽ ἐν κλόνῳ δορός, 
καὶ πλεῖστα τέχναις ὠφελήσαντα στρατόν. 94 
ὃς ἀμφὶ Κῖριν καὶ Κυλιστάρου γάνος 
ἔπηλυς οἴκους τῆλε νάσσεται πάτρας. 
τὰ δ᾽ ἐργαλεῖα, τοῖσι τέτρηνας βρέτας 
τεύξει ποτ᾽ ἐγχώροισι μερμέραν βλάβην, 
καϑιερώσει Μυνδίας ἀνακτόροις. 960 

΄ἄλλοι δ᾽ ἐνοικήσουσι Σικανῶν χϑόνα, 
πλαγκτοὶ μολόντες, ἔνϑα “αυμέδων τριπλᾶς 
ναύταις ἔδωκε Φοινοδάμαντος κόρας. 

ταῖς κητοδόρποις συμφοραῖς δεδηγμένος. 

τηλοῦ προϑεῖναι ϑηρσὶν ὠμησταῖς βορᾶν, 9δὕ 
μολόντας εἰς γῆν ἕσπερον “αιστρυγόνων, 

ὅπου συνοικεῖ δαψιλὴς ἐρημία. 
αἱ δ᾽ αὖ παλαιστοῦ μητέρος Ζηρυνϑίας 

δηκὸν μέγαν δείμαντο, δωτένην ϑεᾷ, 
μόρον φυγοῦσαι καὶ μονοικήτους ἕδρας, 960 

τιν. 940, Κυλιστάνου Ἰοσαηδατ οθηβοῦ ΒΟ. Ρ. 461, ἀὍΘΙΙ 
οἵ, Ῥγϑοίθσθα Ὁ. 2391. 444. 460 β8α. Ψ. Ἐϊΐγ. ΝΜ. Ρ. δὅ44, 80 οὐ 
Ῥμᾶγου. νυ. Κυλίστανος Ὁ. 113, 88 οἃ, Βα48., απο5 ἰοοοβ αὐ! Β. 
982.. “αομέδων] Οὗ. 6. Ρ᾿. 461. Ῥτορτ. Ὁ. 1. --- Παυμέδων 
γοὶ “αμέδων Ἦρττι. Ῥ. 346. Τιοοῦχα ἐγαοίανῦ 5 θμϑΥ ἴῃ [ΘΒ ΠΗ] 
Αμμδὶ, 70]. ΧΟῚ (4805) ν». 385 [Λανμέδων ἴ05.]. 958, Φοινο- 
δάμναντος γ6] Φοινοδαμναίου Ἠρτγτα. ᾿. 246, 564 οὗ Βοι. ῬτορΥ. 
Ῥ. 16 ποῦ. 3. 9ὅ8. Ζηρυνϑίας, οἵ, δὰ ν. 71] Ζηρινϑίας Β. 
960. μονηκοίτους Α 8]. 
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τιν. 962. ποταμὸς] κρουνὸς Ηδγτη. Ρ. 200. 
κὔμα Ἡρττα. Ρ. 250. 

ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ 

ὧν δὴ μίαν Κριμισός, ἰνδαλϑεὶς κυνί, 

ἔξευξε λέκτροις ποταμός" ἡ δὲ δαίμονι 

τῷ ϑηρομίκτῳ σκύλακα γενναῖον τεκνοῖ, 
τρισσῶν συνοικιστῆρα καὶ κτίστην τόπων. 
ὃς δὴ ποδηγῶν πτόρϑον ᾿Αγχίσου νόϑον 
ἄξει τρίδειρον νῆσον εἰς ληκτηρίαν, 

τῶν ΖΙαρδανείων ἐκ τόπων ναυσϑλούμενον. 
Αἰγέστα τλῆμον, σοὶ δὲ δαιμόνων φραδαῖς 
πένϑος μέγιστον καὶ δι’ αἰῶνος πάτρας 

ἔσται πυρὸς ῥιπαῖσιν ἠἡϑαλωμένης. 
μόνη δὲ πύργων δυστυχεῖς καταδσκαφὰς 
νήπαυστον αἰάξουσα καὶ γοωμένη 
δαρὸν στενάξεις. πᾶς δὲ λυγαίαν λεὼς 

ἐσϑῆτα προστρόπαιον ἐγχλαινούμενος 
αὐχμῷ πινώδης λυπρὸν ἀμπρεύσει βίον. 
κρατὸς δ᾽ ἄκουρος νῶτα καλλυνεῖ φόβη. 
μνήμην παλαιῶν τημελοῦσ᾽ ὀδυρμάτων. 

Πολλοὶ. δὲ Σῖριν ἀμφὶ καὶ Δευταρνίαν 
ἄρουραν οἰκήσουσιν, ἔνϑα δύσμορος 
Κάλχας ὀλύνϑων Σισυφεὺς ἀνηρίϑμων 
κεῖται, κάρα μάστιγι γογγύλῃ τυπείς, 
δείϑροισιν ὠκὺς ἔνϑα μύρεται Σένις, 
ἄρδων βαϑεῖαν Χωνίας παγκληρίαν. 
πόλιν δ᾽ ὁμοίαν Ἰλίῳ δυσδαίμονες 
δείμαντες, ἀλγυνοῦσι Δαφρίαν κόρην 
Σάλπιγγα, δῃώσαντες ἐν ναῷ ϑεᾶς 

τοὺς πρόσϑ᾽ ἔδεϑλον Ξουϑέδας ὠκηκότας. 
γλήναις δ᾽ ἄγαλμα ταῖς ἀναιμάκτοις μύσει, 

οοαᾷ. ρ]θγασο ἂρ. 6}. ρ. 457. 9718. Δευτερνίαν Α. 
ἀνιμμάντοις β6μ. τ». 2718. Ῥτοργ. Ρ. 18. 

960ὅ 

910 

97ὅ 

980 

9ο8ὅ 

968. σκύλακα] 
96ὅ. ν690»}»}] γονον Ῥατ. Οἱ ἂρ. Βδοΐτη, 

988, 
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στυγνὴν ᾿Δἀχαιῶν εἰς Ἰάονας βλάβην 
λεῦσσον, φόνον τ’ ἔμφυλον ἀγφαύλων λύκων, 990 
ὅταν ϑανὼν λήταρχος ἱρείας σκύλαξ 
πρῶτος κελαινῷ βωμὸν αἰἱμάξῃ βρότῳ. 

"Ἄλλοι δὲ πρῶνας δυσβάτους Τυλησίους 
Αίνου 8’ ἁλισμήκτοιο δειραίαν ἄκραν, 
᾿Δ“μαξόνος σύγκληρον ἄρσονται πέδον, 99 
δούλης γυναικὸς ξεῦγλαν ἐνδεδεγμένοι. 

ἣν χαλκομίτρου ϑῆσσαν ὀτρηρῆς κόρης 
πλανῆτιν ἄξει κῦμα πρὸς ξένην χϑόνα. 
ἧς ἐκπνεούσης λοῖσϑον ὀφθαλμὸς τυπεὶς 

πιϑηκομόρφῳ πότμον Αἰτωλῷ φϑόρον 1000 

τεύξει τράφηκι φοινίῳ τετμημένῳ. 
Κροτωνιᾶται δ᾽ ἄστυ πέρσουσίν ποτὲ 
᾿Δ“μαξόνος, φϑέρσαντες ἄτρομον κόρην, 
Κλήτην, ἄνασσαν τῆς ἐπωνύμου πάτρας. 
πολλοὶ δὲ πρόσϑεν γαῖαν ἐκ κείνης ὁὀδὰδλδ᾽ 100ῦ 
δάψουσι πρηνιχϑέντες, οὐδ᾽ ἄτερ πόνων 
πύργους διαρραίσουσι “αυρήτης γόνοι. 

Οἱ δ᾽ αὖ Τέριναν, ἔνϑα μυδαίνει ποτοῖς 
᾿Ωκίναρος γῆν, φοῖβον ἐκβράσσων ὕδωρ, 
ἄλῃ κατοικήσουσι κάμνοντες πικρᾷ. 1010 

Τὸν δ᾽ αὖ τὰ δευτερεῖα καλλιστευμάτων 
λαβόντα. καὶ τὸν ἐκ Δυκορμαίων ποτῶν 
στρατηλάτην σῦν, καρτερὸν Γόργης τόκον, 
τῇ μὲν Δίβυσσαν ψάμμον ἄξουσι πνοαὶ 

αν ν. 991. ἑἱρείας Ἡθττα. Ῥ. 349. Ὄβθομου ἴὰ [81 ΑΏΏ8]. 
γο]. ΧΟῚ (1805) ". 285] ἱερείας Β. 998, Τυλησσίων ΒΘΡὮ. 
Βγζ5. ν. Τυλησσός Ῥ. 640, 19 Μοιη. 997. ὀτρηρῆς θη ΠΣὈΥῚΒ 
ΤΑ Θ]]ΟΥἹὈ 8] Ὀτρήρης Β. 1000. φϑόρῳ 808. Ῥτορτ. Ῥ. 16. 
1008. Τέριναν, οἵ. δὰ ν. 126] Τέρειναν Β. 1009. ὕδωρ] γάνος 
ΒΟ... Ρ. 467. 1014- 16. τῇ --- τῇ ΔΜ ὅοΆ. Ρ. 284] πὴ --- πὴ Β. 
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Θρῇσσαι ποδωτοῖς ἐμφορούμεναι λίνοις, 1010 
τῇ δ᾽ ἐκ Διβύσσης αὖϑις ἐμπίπτων νότος 
εἰς ᾿ἀργυρίνους καὶ Κεραυνίων νάπας 
ἄξει βαρεῖ πρηστῆρι ποιμαίνων ἅλα. 
ἔνϑα πλανήτην λυπρὸν ὄψονται βίον 
“ακμωνίου πίνοντες Αἴαντος ῥοᾶς. 1090 

Κρᾶϑις δὲ γείτων ἠδὲ Μυλάκων ὅροις 
χῶρος συνοίκους δέξεται Κόλχων Πόλαις, 
μαστῆρας οὖς ϑυγατρὸς ἔστειλεν βαρὺς 

«Αἴας Κορίνϑου τ᾽ ἀρχός, Εἰδυίας πόσις, 
τὴν νυμφαγωγὸν ἐχκυνηγετῶν τρόπιν, 102 
οὗ πρὸς βαϑεῖ νάσδαντο ΖΙιξηροῦ πόρῳ. 

΄Ἄλλοι δὲ Μελίτην νῆσον Ὀϑρωνοῦ πέλας 
πλαγκτοὶ κατοικήσουσιν, ἣν πέριξ κλύδων 
ἔμπλην Παχύνου Σικανὸς προσμάσσεται., 
τοῦ Σισυφείου παιδὸς ὀχϑηρὰν ἄκραν 1080 
ἐπώνυμόν ποϑ᾽ ὑστέρῳ χρόνῳ γράφων 
κλεινόν ὃ᾽ ἵδρυμα παρϑένου Δογγάτιδος, 
“Ἕλωρος ἔνϑὰ ψυχρὸν ἐκβάλλει ποτόν. 

Παπποκτόνος δ᾽ Ὀϑρωνὸν οἰκήσει λύκος. 
τηλοῦ πατρῷα ῥεῖϑρα Κοσδκύνϑου ποϑῶν. 108 
ὃς ἐν ϑαλάσσῃ χοιράδων βεβὼς ἔπι 

δήτρας πολίταις τὰς στρατοπλώτους ἐρεῖ. 

χέρσου πατρῴας οὐ γὰρ ἂν φονῆ ποσὶ 
ψᾶυσαι, μέγαν πλειῶνα μὴ πεφευγότα, 

δίκης ἐάσει τάρροϑος Τελφουσία 1040 

τ. γ. 1016, ἐμπίτνων ὅ0μ. ρΡ. 482. 1018, ποιμαίνων 
ΑΜ ΝΕ 80}. τ. 284. 288] κυμαίνων Β8Β. 1021. ὄρος Ξίθρῃ. 
Βγξ. ν. Μύλακες Ῥ. 461, 11 Μείπ. 1027. 'Ἄλλοι δὲ οὐτὰ Ῥδγ. 
Ο (α. 9728) Ἰοα. Μ. Βίορῃ. Βγα. ν. Ὀϑρωνός Ῥ. 484, 18 Μοΐῃ., 
Ἡσγμα. Ὁ. 349. 8608. ρΡ. 452] “4λλοι Β. 1081. γράφων χρόνῳ 
Α 8]. 1088. φονῇῆ] φωνῇ Β. 1040. ἐάσαι Ἠρττη. ». 346; 
β6α οὗ Βοῦ, Ῥχορυ. Ρ. 2. 
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“άδωνος ἀμφὶ δεῖϑρα ναίουσα σκύλαξ. 
ὅϑεν, πεφευγὼς ἑρπετῶν δεινὴν μάχην 
δρακοντομόρφων, εἰς ᾿Δμαντίαν πόλιν 
πλώσει. πέλας δὲ γῆς ᾿Δτιντάνων μολών, 
Πράκτιν πὰρ᾽ αὐτὴν αἰπὺ νάσθδεται λέπας, 104 
τοῦ Χαονίτου νᾶμα Πολυάνϑου δρέπων. 

Ὁ δ᾽’ Αὐσονείων ἄγχι Κάλχαντος τάφων 
δυοῖν ἀδελφοῖν ἅτερος ψευδηρίων 
ξένην ἐπ᾽’ ὀστέοισιν ὀγχήσει κόνιν. 
δοραῖς δὲ μήλων τύμβον ἐγκοιμωμένοις 1060 
χρήσει καϑ' ὕπνον πᾶσι νημερτῆ φάτιν, 
νόσων δ᾽ ἀκεστὴς Ζίαυνίοις κληϑήσεται, 
ὅταν κατικμαίνοντες ᾿4λϑαίνου ῥοαῖς 
ἀρωγὸν αὐδήσωσιν Ἤπίου γόνον 

ἀστοῖσι καὶ ποίμναισι πρευμενῆ μολεῖν. 106ὅ 
ἔσται ποτὲ πρεσβεῦσιν Αἰτωλῶν φάος 
ἐκεῖ γοηρὸν καὶ πανέχϑιστον φανέν, 
ὅταν Σαλάγγων γαῖαν ᾿4γγαίσων 8’ ἕδη 
μολόντες αἰτίξωσι κοιράνον γύας, 

ἐσθλῆς ἀρούρης πῖαρ ἔγκληρον χϑονός. 1060 
τοὺς δ᾽ εἰς ἐρεμνὸν ξῶντας ὠμησταὶ τάφον 
κρύψουσι κοίλης ἐν μυχοῖς διασφάγος. 
τοῖς δ᾽ ἀκτέριστον σῆμα Ζαυνῖται νεχρῶν 

στήσουσι χωστῷ τροχμάλῳ κατηρεφές, 
χώραν διδόντες, ἥν πὲρ ἔχρῃξον λαβεῦν 106 
τοῦ κρατοβρῶτος παιδὸς ἄτρεστου κάπρου. 

Τῶν Ναυβολείων δ᾽ εἰς Τέμεσσαν ἐγγόνων 
ναῦται καταβλώξουσιν, ἔνϑα “αμπέτης 

Τρ τ. 1046, Πολυανϑέος ϑδίθρι. ΒγΖ. ν. Χαονία Ῥ. 686, 1ὅ 
Μοη. 1047. τάφων] τόπων ϑύθρῃ. ΒγζΖ. ν. ἀὔσων ρυ. 148, ὅ Μοίπ. 
10ῦὅὅ. ποίμνῃσι Β. 1068. τοὶ δ᾽ Α 81, οὔτηῃ Ἰθιητα. Θ0ΒΟΙ. Μ. 
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Ἱππωνίου πρηῶνος εἰς Τηϑὺν κέρας 
δὀκληρὸν νένευκεν. ἀντὶ δὲ Κρίσης ὅρων 1010 
Κροτωνιᾶτιν ἀντίπορϑμον αὔλακα 
βοῶν ἀροτρεύσουσιν ὁλκαίῳ πτερῷ, 
πάτραν Λίλαιαν κἀνεμωρείας πέδον 
ποϑοῦντες; ᾿Αἀμφισσάν τε καὶ κλεινὰς ΄4βας. 
Σήταια τλῆμον, σοὶ δὲ πρὸς πέτραις μόρος 1016 
μίμνει δυσαίων., ἔνϑα γυιούχοις πέδαις 
οἴκτιστα χαλκείῃσιν ὠργυιωμένη 

ϑανῇ, πυρὶ φλέξαδσα δεσποτῶν στόλον, 

ἔκβλητον αἰάξουσα Κράϑιδος πέλας 
τόργοισιν αἰώρημα φοινίοις δέμας. 1080 
σπιλὰς δ᾽ ἐκείνη σῆς φερώνυμος τύχης 
πόντον προδαυγάξουσα φημισϑήσεται. 

Οἱ δ᾽ αὖ Πελασγῶν ἀμφὶ Μέμβλητος ῥοάς. 
νῆσόν τε Κερνεᾶτιν ἐκπεπλωκότες, 
ὑπὲρ πόρον Τυρσηνὸν ἐν Δαμητίαις 1088 
δίναισιν, οἰκήσουσι “ευκανῶν πλάκας. 
καὶ τοὺς μὲν ἄλγη ποικίλαι τε συμφοραὶ 
ἄνοστον αἰάξοντας ἕξουσιν τύχην, 
ἐμῶν ἕκατι δυσγάμων ῥδυσταγμάτων. 

Οὐδ᾽ οἵ χρόνῳ μολόντες ἀσπαστῶς δόμους, 1090 
εὐχταῖον ἐκλάμψουσι ϑυμάτων σέλας, 
χάριν τένοντες Κερδύλᾳ Παρυνϑίῳφ. 
τοιαῖσδ᾽ ἐχῖνος μηχαναῖς οἰκοφϑορῶν, 
παραιολίξει τὰς ἀλεκτόρων πικρὰς 

στεγανόμους ὄρνιϑας. οὐδὲ ναυφάγοι 1096 
λήξουσι πένϑους δυσμενεῖς φρυχτωρίαι, 

τ. ν. 1084, Κυρνεᾶτιν ΟΔΙΡΊ]11. ΟἿ οι. ». ἀδ6 πού, 2. 
1092. Κερδύλῳ Α αἱ. 
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πτόρϑου διαρραισϑέντος, ὃν νεοσκαφὲς 
κρύψει ποτ᾽ ἐν κλήροισι Μηϑύμνης στέγος. 

Ὁ μὲν γὰρ ἀμφὶ χύτλα τὰς δυσεξόδους 
ξητῶν κελδεύϑους αὐχενιστῆρος βρόχου 1100 

ἐν ἀμφιβλήστρῳ συντεταργανωμένος 
τυφλὰς ματεύσει χερσὶ κροσσωτοὺς ῥαφᾶς. 
ϑερμὴν δ᾽ ὑπαὶ λουτρῶνος ἀρνεύων στέγην, 
τιβῆνα καὶ κύπελλον ἐγκάρῳ ῥανεῖ, 
τυπεὶς σκεπάρνῳ κόγχον εὐθήκτῳ μέσον. 110ὕ 
οἰκτρὰ δὲ πέμφιξ Ταίναρον πτερύξεται, 
λυπρὰν λεαίνης εἰσιδοῦσ᾽ οἰκουρίαν. 

ἐγὼ δὲ δροίτης ἄγχι κείσομαι πέδῳ, 
Χαλυβδικῷ κνώδοντι συντεϑραυσμένη, 
ἐπεί με, πεύκης πρέμωνον ἢ στύπος δρυὸς 1119 
ὕπως τις ὑλοκουρὸς ἐργάτης ὀρεύς, 

ῥήξει πλατὺν τένοντα καὶ μετάφρενον, 

καὶ πᾶν λακίξουσ᾽ ἐν φοναῖς ψυχρὸν δέμας 
δράκαινα διψάς., κἀπιβᾶσ᾽ ἐπ᾽ αὐχένος, 
πλήσει γέμοντα ϑυμὸν ἀγρίας χολῆς, 1116 
ὡς κλεψίνυμφον, κοὐ δορίκτητον γέρας 

δύσξηλος ἀστέμβακτα τιμωρουμένη. 
βοῶσα δ᾽ οὐ κλύοντα δεσπότην πόσιν, 
ϑεύσω κατ᾽ ἴχνος ἠνεμωμένη πτεροῖς. 
σκύμνος δὲ πατρὸς κῆρα μαστεύων φόνου, 1120 
εἰς σπλάγχν᾽ ἐχίδνης αὐτόχειρ βάψει ξίφος, 
κακὸν μίασμ᾽ ἔμφυλον ἀλϑαίνων κακῷ. 

᾿Εμὸς δ᾽ ἀκοίτης, δμωίδος νύμφης ἄναξ, 
Ζεὺς Σπαρτιάταις αἰμύλοις κληϑήσεται, 
τιμὰς μεγίστας Οἰβάλου τέκνοις λαχών. 1190 

τι. ν. 1102. τυφλὰς οὐχ ΑΜ Νϑ 568, ῬτορΥ. Ρ. 6] τυφλαῖς Β. 
1116. δορύκτητον Α 8]. 1128. διωΐίδος] δμωΐδος Β. 
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οὐ μὴν ἐμὸν νώνυμνον ἀνϑρώποις σέβας 
ἔσται, μαρανϑὲν αὖϑι ληϑαίῳ σκότῳ. 
ναὸν δέ μοι τεύξουσι Ζαυνίων ἄκροι 
Σάλπης παρ᾽ ὄχϑαις, οἵ τε Δάρδανον πόλιν 
ναέουσι. λίμνης ἀγχιτέρμονες ποτῶν. 1180 
κοῦραι δὲ παρϑένειον ἐκφυγεῖν ξυγὸν 
ὅταν ϑέλωσι, νυμφίους ἀρνούμεναι, 
τοὺς ᾿Εχτορείοις ἠγλαϊσμένους κόμαις, 
μορφῆς ἔχοντας σίφλον ἢ μῶμαρ γένους, 

ἐμὸν περιπτύξουσιν ὠλέναις βρέτας. 118ὅ 
ἄλκαρ μέγιστον κτώμεναι νυμφευμάτων, 
Ἐρινύων ἐσϑῆτα καὶ ῥέϑους βαφὰς 
πεπασμέναι ϑρόνοισι φαρμαχτηρίοις. 
κείναις ἐγὼ δηναιὸν ἄφϑιτος ϑεὰ 

ῥαβδηφόροις γυναιξὺν αὐδηϑήσομαι. 1140 
Πένϑος δὲ πολλαῖς παρϑένων τητωμέναις 

τεύξω γυναιξὶν αὖϑις., αἵ στρατηλάτην 
ἀϑεσμόλεκτρον. Κύπριδος λῃστὴν ϑεᾶς, 
δαρὸν στένουσαι, κλῆρον εἰς ἀνάφσιον 
πέμψουσι παῖδας ἐστερημένας γάμων. 1146 
“άρυμνα. καὶ Σπερχειέ, καὶ Βοάγριξ, 

καὶ Κῦνε, καὶ Σκάρφεια, καὶ Φαλωριάς, 

καὶ Ναρύκειον ἄστυ, καὶ Θρονίτιδες 
“οκρῶν ἀγυιαί, καὶ Πυρωναῖαι νάπαι, 
καὶ πᾶς Ὁδοιδόκειος Ἰλέως δόμος, 1180 

ὑμεῖς ἐμῶν ἕκατι δυσσεβῶν γάμων, 
ποινὰς Γυγαίᾳ τίδετ᾽ ᾿Αγρίσκᾳ ϑεᾷ, 

τιν. 1120. νώνυμνον} Ποροθαΐαν νώνυμον; ΘΟΥΤ. στη. Ῥ. 
1181. Ἐρινύων] ᾿Βριννύων Β. 1138, πεπασμέναι ὀπτὰ 

508. Ῥτοργ. Ρ. 19, οἵ. ϑυπᾶθια ἴθ Μυβϑ. μθῃ. Ρ. 218, 468] 
πεπαμέναι Β. 1149. Πυρωναῖαι ϑΐορ!. ΒγΖ. Ὁ. 841, 14 ᾿Μείΐη,, 
οὗ, 568. ». 412] Πυράνϑιοι Β. 
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τὸν χιλίωρον τὰς ἀνυμφεύτους χρόνον 
πάλου βραβείαις γηροβοσκοῦσαι κόρας. 
αἷς ἀκτέριστος ἐν ξένῃ ξέναις τάφος 1188 

ψάμμῳ κλύδωνος λυπρὸς ἐκκλυσϑήσεται, 
ὅταν ἀκάρποις γυῖα συμφλέξας φυτοῖς 
Ἥφαιστος εἰς θάλασσαν ἐκβράσδῃ σποδὸν 
τῆς ἐκ λόφων Τράρωνος ἐφϑιτωμένης. 
ἄλλαι δὲ νύκτωρ ταῖς ϑανουμέναις ἴσαι 1160 
Σιϑῶνος εἰς ϑυγατρὸς ἵξονται γύας, 

λαϑραῖα κἀκκέλευϑα παπταλώμεναι, 

ἕως ἂν εἰσϑρέξωσιν ᾿ἀμφείραξς δόμους 

λιταῖς Σ,ϑένειαν ἱκέτιδες γουνούμεναι. 

ϑεᾶς δ᾽ ὀφελτρεύσουσι κοσμοῦσαιν πέδον, 116 
δρόσῳ τε φοιβάσουσιν, ἀστεργῆ χόλον 
ἀστῶν φυγοῦσαι. πᾶς γὰρ ᾿Ιλιεὺς ἀνὴρ 
κόρας δοκχεύσει, πέτρον ἐν χεροῖν ἔχων, 
ἢ φάσγανον κελαινόν, ἢ ταυροκτόνον 
στερρὰν κύβηλιν, ἢ Φαλὰκραῖον κλάδον, 1170 
μαιμῶν κορέσδσαι χεῖρα διψῶσαν φόνου. 
δῆμος δ᾽ ἀνατεὶ τὸν κτανόντ᾽ ἐπαινέσει, 
τεϑμῷ χαράξας, τοὐπιλώβητον γένος. 

Ὦ μῆτερ, ὦ δύσμητερ, οὐδὲ σὸν κλέος 

ἄπυστον ἔσται, Περσέως δὲ παρϑένος 1178 

Βριμὼ Τρίμορφος ϑήσεταί σ᾽ ἐπωπίέδα 

των, 1107. φυτοῖς ἀκ. γ. σ. ὅταν Ἠδττα, Ῥ. 946. 1162. 
κἀκ πέλευϑα Ἠρτηῃ, Ρ. 341. 1164, ἱκέτιδες] ἔκτορες Ηδητη. 
Ῥ. 351. 1168. ὀφελτρεύουσι Ἐΐῤγια. Μ.ο ρΡ. 644,1. Εὔγιω. απᾷ. 
Ῥ. ὅ86, 39. 1172. ἀνατὶ Α οὐ βοβμοὶ. Μ. 1110. Εὐγια. 
ΝΜ. ». 808, 82: ἐπωπίδα (51. οἰΐατα οί, Υ. ορῥϊμιαθ πούδιθ 8. 
4151.) εἰ μὲν δασύνεται, σημαΐένει τὴν ἀκόλουϑον" εἰ δὲ 
ψιλοῦται, τὴν ἐπίσκοπον, διὰ τοὺς ὦπας᾿ Δυκόφρων. ἐκ τοῦ 
ἕπω ἑπωπίδες λέγονται αἴ ϑεραπαινίδες] ἑπωπίδα Β. 6 16ο- 
ἀἰϊοπῖρυβ οοὐᾶ. Ῥαγγ. ποῖ οοπϑίαῦ, --- Οφϑήσεταί ο᾽ ἑπωπέδα 
ύγῃ. ΕἼοΥ. ἴὰ ΜΠ11. ΝόϊΔπροβ Ὁ. 194. 
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πλαγγαῖσι ταρμύσσουσαν ἐννύχοις βροτούς, 
ὅσον μεδούσης Στρυμόνος Ζηρυνϑίας 

δείκηλα μὴ σέβουσι λαμπαδουχίαις, 

ϑύσϑλοις Φεραίαν ἐξακεύμενοι ϑεάν. 1180 
ψευδήριον δὲ νησιωτικὸς στόνυξ 
Πάχυνος ἕξει σεμνὸν ἐξ ὀνειράτων, 
ταῖς δεσποτείαις ὠλέναις ὠγκωμένον 
ῥείϑρων ᾿Ελώρου πρόσϑεν ἐκτερισμένης" 
ὃς δὴ παρ᾽ ἀκταῖς τλήμονος ῥανεῖ χοάς, 118 
τριαύχενος μήνιμα δειμαίνων ϑεᾶς, 
λευστῆρα πρῶτον οὕνεκεν ῥίψας πέτρον 
“Αιδῃ κελαινῶν ϑυμάτων ἀπάρξεται. 

Σὺ δ᾽, ὦ ξύναιμε, πλεῖστον ἐξ ἐμῆς φρενὸς 
στερχϑείς, μελάϑρων ἕρμα καὶ πάτρας ὅλης, 1190 
οὐκ εἰς κενὸν κρηπῖδα φοινίξεις φόνῳ 
ταύρων. ἄνακτι τῶν Ὀφίωνος ϑρόνων 
πλείστας ἀπαρχὰς ϑυμάτων δωρούμενος. 
ἀλλ᾽ ἄξεταί σὲ πρὸς γενεϑλίαν πλάκα 
τὴν ἐξόχως Γραικοῖσιν ἐξυμνημένην, 1190 
ὅπου ὅφε μήτηρ ἡ πάλης ἐμπείραμος 
τὴν πρόσϑ' ἄνασσαν ἐμβαλοῦσα Ταρτάρῳ 

ὠδῖνας ἐξέλυσε λαϑραίας γονῆς, 
τὰς παιδοβφώτους ἐκφυγοῦσ᾽ ὁμευνέτου 

ϑοίνας ἀσέπτους, οὐδ᾽ ἐπίανεν βορᾷ 1200 
νηδύν, τὸν ἀντίποινον ἐκλάψας πέτρον, 
ἐν γυιοκόλλοις σπαργάνοις εἰλημένον, 
τύμβος γεγὼς Κένταυρος ὠμόφρων σπορᾶς. 
νήσοις δὲ μακάρων ἐγκατοικήδεις μέγας 

:.γ. 1178. Ζηρυνϑίας, νυ. δᾷ ν. 77] Ζηρινϑίας ΒΙ 1119. 
σέβωσι Α ἃ]. δον ἐξακεύϑιμενοι ΑΝἢ, οὗ. 568. Ῥ. 388. 
1192. Ὀφέονος Ἡρτΐη. ρ. 347. 1204. νήσοις μακάρτων (τοὶ 
μακαρτῶν) Ηρτμι. Ῥ. “Ε1. 
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ἥρως; ἀρωγὸς λοιμικῶν τοξευμάτων, 1206 
ὅπου σε πεισϑεὶς ᾿Ωγύγου σπαρτὸς λεὼς 

χρηδμοῖς Ἰατροῦ Δεψίου Τερμινϑέως 

ἐξ Ὀφρυνείων ἠρίων ἀνειρύσας 
ἄξει Καλύδνου τύρσιν ᾿Δόνων τε γῆν 
σωτῆρ᾽, ὅταν κάμνωσιν ὁπλίτῃ στρατῷ 1910 
πέρϑοντι χώραν Τηνέρου τ᾽ ἀνάκτορα. 
κλέος δὲ σὸν μέγιστον ᾿Εκτήνων πρόμοι 
λοιβαῖσι κυδανοῦσιν ἀφϑίέτοις ἴσον. 

Ἥξει δὲ Κνωσσὸν κἀπὶ Γόρτυνος δόμους 

τοὐμὸν ταλαίνης πῆμα, πᾶς δ᾽ ἀνάστατος 151 
ἔσται στρατηγῶν οἶκος. οὐ γὰρ ἤσυχος 
πορκεὺς δίκωπον σέλμα ναυστολῶν ἐλᾷ, 
“εῦκον στροβήδσων φύλακα τῆς μοναρχίας, 

ψυδραῖσιν ἔχϑραν μηχαναῖς ἀναφλέγων. 

ὃς οὔτε τέκνων φείσετ᾽, οὔτε συγγάμου 1220 
Μήδας δάμαρτος, ἠγριωμένος φρένας, 

οὐ Κλεισιϑήρας ϑυγατρός, ἧς πατὴρ λέχος 
ϑρεπτῷ δράκοντι συγκαταινέδει πικρόν. 
πάντας δ᾽ ἀνάγνοις χερσὶν ἐν ναῷ κτενεῖ, 
λώβαισιν αἰκισϑέντας Ὀγκαίου βόϑρου. 1298 

Γένους δὲ πάππων τῶν ἐμῶν αὖϑις κλέος 

τ. γ. 1218, φύλακα τῆς] δύσιον Ηρττα. Ρ. 2561. 1219. 
ψυδραῖσιν ὅδ. Ρ. 918 ποὺ. 2] ψυδραῖσί τ΄ Β.. ἀναφλέγων 
50ῃ. Ρ. 278 6011. Ῥτορτ. Ρ. 18 6 5010}1, ταΐπη., ἀναπνέων οἱ. Β] 
ἀναπλέκων Β. 1992. Κλειϑύρας θττη. Ρ. 351. 1296 844. δι. νϑῦν.: 
᾿Ἐντεῦϑεν περὶ Ῥωμαίων λέγει, καὶ “Μυκόφρονος, ἑτέρου νομι- 
στέον εἶναι τὸ ποίημα, οὐ τοῦ γράψαντος τὴν τραγῳδίαν" 
συνήϑης γὰρ ὧν τῷ Φιλαδέλφῳ, οὐκ ἂν περὶ Ῥωμαίων διελέγετο. 
οιβὺβ 1296. 1980 οὐ 1446--.1460 ροθίδθ βϑιϊουῖθ δούδ ϊ]β 6880 
ϑἰαίπιοσι [.. Βομυηϊαὺ οὗ Ὁ. Ἐν. Ἠθυήθαμ ἴῃ ΝῖαθΒ. ΒΒ Θηδῃ. 
Νον. ὅἕϑι. οὶ. ΥἹ (ἃ. 1848) Ρ. 188ὅ---187. 610. ͵ο1οκΚ. Τυᾶρσν, 
αὐν, Ὗο]. ΠῚ ρ. 1360; οὗ απ ἅθ βϑεύθηυθ ΟἿ. 1, Εοχ. 63 
6. να Κοβοὶ ἃ βονῖρϑιῦ ᾿Ῥοθάθεϊοιι ἰπ Να5. ΒΒθμδη. Υο]. ΠῚ (8. 

ἘΥΚΟΡΏτοΙ, ΑἸοχδηᾶνδ, θἃ. ἘΊΏΚΘΙ. 4 
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μέγιστον αὐξήσουσιν ἄμναμοί ποτε, 
αἰχμαῖς τὸ πρωτόλειον ἄραντες στέφος, 
γῆς καὶ ϑαλάσσης σκῆπτρα καὶ μοναρχίαν 
λαβόντες. οὐδ᾽ ἄμνηστον, ἀϑλία πατρίς, 1580 
κῦδος μαρανϑὲν ἐγκατακρύψεις ξόφῳ. 
τοιούσδ᾽ ἐμός τις σύγγονος λείψει διπλοῦς 

σκύμνους λέοντας, ἔξοχον ῥώμῃ γένος, 
ὁ Καστνίας τε τῆς τε Χειράδος γόνος. 
βουλαῖς ἄριστος, οὐδ᾽ ὀνοστὸς ἐν μάχαις. 158 
ὃς πρῶτα μὲν ἹῬαίκηλον οἰκήσει μολών, 
Κισσοῦ παρ᾽ αἰπὺν πρῶνα καὶ “αφυστίας 
κερασφόρους γυναῖκας. ἐκ δ᾽ ᾿Δλμωπίας 

πάλιμπλανήτην δέξεται Τυρσηνία 

“ιγγεύς τε ϑερμῶν ῥεῖϑρον ἐκβράσσων ποτῶν, 1940 

καὶ Πῖσ᾽ ᾿Αγύλλης 8᾽ αἵ πολύρρηνοι νάπαι. 

1829) τ. 46 --478. “υκόφρονα τὸν σκοτεινὸν ἃ. ΠΙΥΘΟΡΏΧΟΙΘ 
ΟΒΘ]οΙαθηθὶ αἰνή 6886. ὀθηβοὺῦ ΝΙΘΌΘΩΥ ἴῃ Μαβ. ἤθη. 1 
(1821) ἴββο. 2 ρ. 108 βαα. -- ΟὈὐπέγα ὑούατη οϑυταθῃ ροθύδθ 
ΟΜ ΘΙ οΙθηβ: συ μα 10811 Ῥοβθ6 ραΐαῦ ΟἸὔοῃ [Ἐ8ὺ. Ηδ6]]6η. 6ᾷ. 
γηϑὶ. 0]. ΠῚ Ῥ», 18 δὰ 8. 260 ἃ. Ἔχ. παῦ.7, δυΐὰβ γουθῶ ΦρΡο- 
πἴτησθ. ΠΣ ΟΟΡΒΥΟΙ βθοῖὰ8 ὅο να οοιαρὶοίθα {μ6 ζ4λεξάνδρα 
τοῦ ΟἹ δἰδον {86 ὑγοϑῦν οὗ ὕμο Βθοιηθηβ ταῦ ῬΕΙΘαΘΙΡμα8 ἸΏ 
Β. Ο. 218, Ὀαὺ εαἴνϑον ὑμ6 ἢτϑὺ πᾶνὰὶ νἱἹοΐουθβ οὐ π9 Ἐοϊηδηβ. 
Ηθηοθ εἷβ δχρυθββίοῃ γ. 1229 γῆς -- λάβοντες (ασδ8 δὰ ΠῈ1Π1Ε 
γιούοτίϑτη πϑνϑίθτα ΘΙ Θθθυυτηϑτη βρθοῖδυθ οθπδβοῦ),, .. . «οι 
ΤγΟΟΡΏΤΟΙ ῬΥΟΌΘΌΪΥ Ὀθσαπ ἰο Ὧ6 αἸβυπροϊθηθα.. ... .. ἴῃ 88 
ὈορΊππτρ' οἵ {π6 γοῖσῃ οἵ ῬΒΠ]ΘαθΙρμΒ Β. Ο. 280...... δμηᾷ 
οομὐϊπυθα ἴῃὰ γϑραύαθιου αὖ ἰϑαϑὺ ὑο Β. Ὁ. 260, ἀυστίηρ 86 ἢγϑῦ 
γϑϑῦβ οὗ ὑμ6 Ἡτβὺ Ῥυαμϊο ψ8χ, ἃ. Ῥουοα οὗ ὕμιν γϑαγβ." --- Ῥ]αγα 
ααθπαὺ ὟΝ 6Ι0Κ. ΤτδρΡ.. αττ, 1. 1. συμ πού. 88---40. 0, ΤῈ. 
Ήρττα. 1. 1, 1280. ἄμνηστος Α, 1231. ἐγκατακρύψει Α ΑἹ]. 
1288, ἔξοχος δώμῃ γεγὼς ΔΑ. 1288. ᾿Αλμωπίας οὕτα ύθρῃ. 
Βγα. τσ. Ρ. 76, 17 Μοίῃ., ὅθ}. ρ. 472] ᾿ἡλμωνίας Β. 1289. 
παλιμπλανήτην ΟἾΤᾺ ΘΈΘΡΕ. ΒγχΖ. 1. 1.1 πάλιν πλανήτην Β. 
1240. Δυγμεύς ᾿θχιγηδ, 5080). ΜΝ. 1241, ὃ᾽ οἡὰ ΑΝ38, οἵ 
ΟΕ. Ὁ. 288. 



1254, “ακίου Δαυνίου τ᾽ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 

σὺν δέ σφι μίξει φίλιον ἐχϑρὸς ὧν στρατόν, 
ὅρκοις κρατήσας καὶ λιταῖς γουνασμάτων 
νάνος. πλάναισι πάντ᾽ ἐρευνήσας μυχὸν 
ἁλός τε καὶ γῆς. σὺν δὲ δίπτυχοι τόκοι 
Μυσῶν ἄνακτος. οὐ ποτ᾽ Οἰκουρὸς δόρυ 
γνάμψει ϑέοινος, γυῖα συνδήσας λύγοις. 
Τάρχων. τὲ καὶ Τυρσηνός, αἴϑωνες λύκοι, 
τῶν Ἡρακλείων ἐκγεγῶτες αἱμάτων. 
μ᾿ έ ᾽ὔ 7 ’ 

ἔνϑα τράπεζαν εἰδατῶν πλήρη κιχῶὼν, 

τὴν ὕστερον βρωϑεῖσαν ἐξ ὀπαόνων, 
μνήμην παλαιῶν λήψεται ϑεσπισμάτων. 
κτίσει δὲ χώραν ἐν τόποις Βορειγόνων 
ΟΝ , ,΄ 3 3 
ὑπὲρ Δακίου Ζαυνίου τ φκισμέενην, 

πύργους τριάκοντ᾽, ἐξαριϑμήσας γονὰς 
συὸς κελαινῆς. ἣν ἀπ᾿ Ἰδαίων λόφων 
καὶ ΖΔίαρδανείων ἐκ τόπων ναυσϑλώσεται, 
ἰσηρίϑμων ϑρέπτειραν ἐν τόκοις κάπρων᾽ 
τ' ἣ 7 , 3 7 - 

ἧς καὶ πόλει δείκηλον ἀνϑήσει μιᾷ 

χαλκῷ τυπώσας καὶ τέκνων γλαγοτρόφων. 
δείμας δὲ σηχὸν Μυνδίᾳ Παλληνίδι, 
πατρῷ ἀγάλματ᾽ ἐγκατοικιεῖ ϑεῶν. 
ἃ δή, παρώσας καὶ δάμαρτα καὶ τέκνα 
καὶ κτῆσιν ἄλλην ὀμπνίαν κειμηλίων, 
σὺν τῷ γεραιῷ πατρὶ πρεσβειώσεται, 
πέπλοις περισχών. μος αἰχμηταὶ κύνες, 

δ1 

124 

1260 

12δὅ 

1260 

120ὅ 

τιν. 1249, σὺν δέ σφι ἱέξεν «φίλτρον, ἐχϑρὸς ὧν στρατῷ νοὶ 

ω 

οὗ, Βοῃ. ρ. 472. 1260. τυπείσης Νϑ, τυπείσας Ἀ, 
Ῥ. 288, 

4 

-- φίλτρον ἐχϑρὸς ὦν, στρατὸν ὕρκοις κτλ. Ηδθγτα. ρ. 261 56. 
ϑύθρ. ΒγυζΖ. ν. “Ζαύνιον Ὁ. 2321, 17 

5ᾳ. Μοὶ. Ματένους Ζαυνίους τ΄ Β. --- Δακίονυ. ὀοτταρθατη, 

οἵ. 568. 
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τὰ πάντα πάτρας συλλαφύξαντες πάλῳ, 
τούτῳ μόνῳ πόρωσιν αἵρεσιν, δόμων 
λαβεῖν ὃ χρήξει κἀπενέγκασϑαι δάνος. 
τῷ καὶ παρ᾽ ἐχϑροῖς εὐσεβέστατος κριϑείς, 1210 
τὴν πλεῖστον ὑμνηϑεῖσαν ἐν χάρμαις πάτραν 
ἐν ὀψιτέχνοις ὀλβίαν δωμήσεται, 
τύρσιν μακεδνὰς ἀμφὶ Κιρκαίου νάπας 
᾿Αργοῦς τε κλεινὸν ὅρμον Αἰήτην μέγαν, 
λίμνης τὲ Φόρκης Μαρσιωνίδος ποτὰ 127ὕ 
Τιτώνιόν τε χεῦμα, τοῦ κατὰ χϑονὸς 
δύνοντος εἰς ἄφαντα κευϑμῶνος βάϑη, 
Ζωστηρίου τὸ κλιτύν, ἔνϑα παρϑένου 
στυγνὸν Σιβύλλης ἐστὶν οἰκητήριον, 
γρώνῳ βερέϑρῳ συγκατηρεφὲς στέγης. 1280 
τοσαῦτα μὲν δύστλητα πείσονται κακὰ 
οἵὗ τὴν ἐμὴν μέλλοντες αἰστώσειν πάτραν. 

Τί γὰρ ταλαέίνῃ μητρὶ τῇ Προμηϑέως 
ξυνὸν πέφυκε καὶ τροφῷ Σαρπηδόνος, 
ἃς πόντος “Ἕλλης καὶ πέτραι Συμπληγάδες 1586 

καὶ Σιαλμυδησὸς καὶ κακόξεινος κλύδων, 
Σκύϑαισι γείτων, καρτεροῖς εἴργει πάγοις, 

λίμνην τε τέμνων Τάναϊς ἀκραιφνὴς μέσην 
δείϑροις ὁρέξει, προσφιλεστάτην βροτοῖς 
χίμετλα Μαιώταισι ϑρηνοῦσιν ποδῶν. 1290 

ὄλοιντο ναῦται πρῶτα Καρνῖται κύνες, 

οὗ τὴν βοῶπιν ταυροπάρϑενον κόρην 
“Δέρνης ἀνηρείψαντο, φορτηγοὶ λύκοι, 
πλᾶτιν πορδῦσαι κῆρα Μεμφίέτῃ πρόμῳ, 

ἔχϑρας δὲ πυρσὸν ἦραν ἠπείροις διπλαῖς. 1390 
αὖθις γὰρ ὕβριν τὴν βαρεῖαν ἁρπαγῆς 
«Κουρῆτες ἀντίποινον ᾿Ιδαῖοι κάπροι 
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ξητοῦντες, ἀϊἰχμάλωτον ἤἥμπρευσαν πόριν 
ἐν ταυρομόρφῳ τράμπιδος τυπώματι 
Σαραπτίαν “]ικταῖον εἰς ἀνάκτορον 1800 
δάμαρτα Κρήτης ᾿Αστέρῳ στρατηλάτῃ. 
οὐδ᾽ οἵ γ᾽ ἀπηρκέσϑησαν ἀντ᾽ ἴσων ἴσα 
λαβόντες, ἀλλὰ κλῶπα σὺν Τεύκρῳ στρατὸν 
καὶ σὺν Σκαμάνδρῳ “Ιραυκίῳ φυτοσπόρῳ 
εἰς Βεβρύκων ἔστειλαν οἰκητήριον, 1808 
σμίνϑοισι δηρίσοντας, ὧν ἀπὸ σπορᾶς 
ἐμοὺς γενάρχας ἐξέφυσε Ζάρδανος, 
γήμας ᾿Δρίσβαν Κρῆσσαν εὐγενῆ κόρην. 

Καὶ δευτέρους ἔπεμψαν ΄ἄτρακας λύκους 

ταγῷ μονοκχρήπιδι κλέψοντας νάκην, 1810 
δρακοντοφρούροις ἐσκεπασμένην σκοπαῖς. 
ὃς εἰς Κύταιαν τὴν Διγυστικὴν μολών. 
καὶ τὸν τετράπνην ὕδρον εὐνάσας ϑρόνοις, 
καὶ γυρὰ ταύρων βαστάσας πυριπνόων 
ἄροτρα, καὶ λέβητι δαιτρευϑεὶς δέμας, 181 

οὐκ ἀσμένως ἔμαρψεν ἐρράου σκύλος, 
ἀλλ᾽ αὐτόκλητον ἁρπάσας κεραΐδα, 
τὴν γνωτοφόντιν καὶ τέκνων ἀλάστορα, 
εἰς τὴν λάληϑρον κίσσαν ἡρματίξατο, 
φϑογγὴν ἑδώλων Χαονιτικῶν ἄπο 1890 
βοοτησίαν ἱεῖσαν. ἔμπαιον δρόμων. 

ῃ. γ. 1800. Σιαρεπίαν Α. 1804, “Ιρακείῳ ἃ; οὗ, ΒρΟἢ. 
1808. ᾿ἀρέσβην Ἐΐγια. ΜΝ, ». 148, ὅθ. 1809. Ἄἄτρακας οὔτ 
δίθρῃ. Βυχ. ν. Ἄτραξ [Ὁ. 148, 9 Μοίῃ.7, ἀπᾶθ Ἰδοίϊομθιμ σϑοθρὶῦ 
ΒΟ] οοα. Μαγο. 466 [γ. 0. Ρ. 408. 4712], οἵ, Ἐπβίανα. δὰ 
Ηοτα. ἢ]. Β Τῦ4 τ. 8817, 16 Ἔοτα. 9ὅ6 Β85.1 ἄρπαγας ΒΙ 1812. 
δέθρῃη. ΒγΖ. ν. Κύτα Ῥ. 898,16 βᾳ. Μοΐίη.: καὶ Κυταία, “υκόφρων 
»ὃς εἰς Κυταίαν τὴν Λιβυστίνην μολών“, αὐϑ νοι σΘΟΡΎΘΌΒΟ 
ϑρταιϊοαὺ Νθίμθῖθ 1816, σκύλος Ξ6!,. ». 215 ποῦ. 2, οἵ. ῬτορΥ. 
Ῥ..17 υοῦ. 1; σκύτος οοἀ 4,1 κύτος ΒΚ. 1890, ἐδώλων Ἰθτατηθ 5608}0]. Ν, 
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Πάλιν δ᾽ ὁ πέτρας. ἀσκέρας ἀνειρύσαρ 

καὶ φασγάνον ξωστῆρα. καὶ ξίφος πατρός, 
ὁ Φημίου παῖς, Σκῦρος ᾧ λυγροὺς τάφους 

κρημνῶν ἔνερϑεν αἰγίλιψ ῥοιξουμένων 183 

πάλαι δοκεύει τὰς ἀταρχύτους ῥιφάς, 
σὺν ϑηρὶ βλώξας τῷ σπάσαντι δηίας 
ΜΜύστῃ Τροπαίας μαστὸν εὔϑηλον ϑεᾶς, 
ξωστηροκλέπτης, νεῖκος ὥρινεν διπλοῦν, 
στόρνην τ΄ ἀμέρσας καὶ Θεμισκύρας ἄπο 1880 
τὴν τοξόδαμνον νοσφίσας Ὀρϑωσίαν. 
ἧς αἵ ξύναιμοι παρϑένοι Νεπουνίδος, 
Ἔριν λιποῦσαι, Δάγμον, ἠδὲ Τήλαμον, 
καὶ χεῦμα Θερμώδοντος ᾿ἄκταῖόν τ᾽ ὄρος, 
ποινὰς“ ἀϑέλκτους 8΄ ἁρπαγὰς διξήμεναι, 188 

ὑπὲρ κελαινὸν Ἴστρον ἤλασαν Σκύϑας 
ἵππους, ὁμοκλήτειραν ἱεῖσαι βοὴν 
Γραικοῖσιν ἀμνάμοις τὲ τοῖς ᾿Ερεχϑέως. 
καὶ πᾶσαν ᾿Ακτὴν ἐξεπόρϑησαν δορί, 
τοὺς Μοψοπείους αἰϑαλώσασαι γύας. 1840 

Πάππος δὲ Θρήκης οὑμὸς αἰστώσας πλάκα 

χώραν τ᾽ ᾿Εορδῶν καὶ Γαλαδραίων πέδον, 
ὅρους ἔπηξεν ἀμφὶ Πηνειοῦ ποτοῖς, 

στερρὰν τραχήλῳ ξεῦγλαν ἀμφιϑεὶς πέδαις, 
ἀλκῇ νέανδρος, ἐκπρεπέστατος γένους. 1845 
ἥδ᾽ ἀντὶ τούτων τάρροϑον βοηλάτην 
τὸν ἑἕξάπρυμνον, στέρφος ἐγχλαινούμενον, 
στείλασα, λίστροις αἰπὺν ἤρειψεν πάγον, 

1. γ. 1821, δηίας] δηΐας Β. 1828. εὔγλαγον Ῥαν, Ὁ. 
1838. τἴρρ 9 ὁρᾷ. Ῥαγ. Ο 568. Ρ. 468. 1840. τοὺς οὕτα ΔΜ 
ΘΟΕ. Ῥ. 381] τὰς Β. 1841. οὑμὸς] ὁὀύὐμὸς Β. 1842. καὶ. 
Γαλαδραῖον πέδον ϑύορι. Βγα. ν. Γαλάδραν Ρ. 196, 9 Νίοίῃ. 
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τὸν ἡ παλίμφρων Γοργὰς ἐν κλήροις ϑεῶν 
καϑιερώσει, πημάτων ἀρχηγέτις. 1800 
αὖϑις δὲ κίρκοι, Τμῶλον ἐκλελοιπότες 

Κύώμψον τε καὶ χρυδεργὰ Πακτωλοῦ ποτά, 
καὶ νᾶμα λίμνης, ἔνϑα Τυφῶνος δάμαρ 
κευϑμῶνος αἰνόλεκτρον ἐνδαιει μυχόν, 
᾿Ἄγυλλαν Αὐσονῖτιν εἰσεκώμασαν, 1886 
δεινὴν Διγυστίνοισι τοῖς τ᾽ ἀφ᾽ αἵματος 
ῥίζαν γιγάντων Σιϑόνων κεκτημένοις 

λόγχης ἐν ὑσμίναισι μίξαντες πάλην. 
εἷλον δὲ Πῖσαν καὶ δορίκτητον χϑόνα 
πᾶσαν κατειργάσαντο τὴν Ὄμβρων πέλαςὨ 1860 
καὶ Σαλπίων βεβῶσαν ὀχϑηρῶν πάγων. 

“Δοῖσϑος δ᾽ ἐγείρει γρυνὸς ἀρχαίαν ἔριν, 
πῦρ εὗδον ἤδη τὸ πρὶν ἐξάπτων φλογί, 
ἐπεὶ Πελασγοὺς εἶδε Ῥυνδακοῦ ποτῶν 
κρωσσοῖσιν ὀϑνείοιδι βάψαντας γάνος. 186 
ἡ δ᾽ αὖϑις οἰστρήσασα τιμωρουμένη 
τριπλᾶς τετραπλᾶς ἀντιτίσεται βλάβας, 
πορϑοῦσα χώρας. ἀντίπορϑμον ἠόνα. 

Πρῶτος μὲν ἥξει Ζηνὶ τῷ “απερσίῳ 
ὁμώνυμος Ζεύς, ὃς καταιβάτης μολὼν 1810 
σκηπτῷ πυρώσει πάντα δυσμενῶν σταϑιμά. 
σὺν ᾧ ϑανοῦμαι, κἀν νεχροῖς στρωφωμένη 
τὰ λοίπ᾽ ἀκούσω ταῦϑ', ἃ νῦν μέλλω ϑροεῖν. 

Ὁ δεύτερος δὲ τοῦ πεφασμένου κέλωρ 
ἐν ἀμφιβλήστροις, ἔλλοπος μυνδοῦ δίχην, 1876 

1, ν. 1854. ἐνδαύξι 601]. Εΐγια. Μ. Ρ. 260, 10 Κοι. Ρ. 461 
86. Οὗ θη. Ρ. 348] εὐδάνει Β. 185. εἰσεκώμασεν ϑίδθρἈ. 
ΒγυΖ. γ. Ἴἤγυλλα ». 38, 12 Νοίπ, 1857. κεκτημένοις] πεπα- 
μένοις ϑ0ῃ. ». 4θ8. 1858, ὑσμένῃσι ΒΞ. 1812. στροφουμένη Α. 
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καταυϑαλώσει γαῖαν ὀϑνείαν. μολὼν 

χρησμοῖς Ἰατροῦ σὺν πολυγλώσσῳ στρατῷ. 
Τρίτος δ᾽ ἄνακτος τοῦ δρυηκόπου γόνος, 

τὴν τευχοπλάστιν παρϑένον Βραγχησίαν 
παραιολίξας, βῶλον ἐμπεφυρμένην 1880 
νασμοῖς ὀρέξαι τῷ κεχρημένῳ δάνος, 
σφραγῖδα δέλτῳ δακτύλων ἐφαρμόδαι, 
Φϑειρῶν ὀρείαν νάσσεται μοναρχίαν, 

τὸν πρωτόμισϑον Κᾶρα δῃώσας στρατόν, 
ὅταν κόρη κασωρίς, εἰς ἐπείσιον 188 
χλεύην ὑλακτήσασα, κηκάσῃ γάμους 
νυμφεῖα πρὸς κηλωστὰ καρβάνων τελεῖν. 

Οἱ δ᾽ αὖ τέταρτοι τῆς ΖΙυμαντείου σπορᾶς, 
“ακμώνιοί τε καὶ Κυτιναῖοι Κόδροι, 
οὗ Θίγρον οἰκήσουσι Σαάτνιόν τ᾽ ὄρος, 1890 
καὶ χερσόνησον τοῦ πάλαι ληκτηρίαν 
ϑιεᾷ Κυρίτῳᾳ πάμπαν ἐστυγημένου, 

τῆς παντομόρφου βασσάρας λαμπουρίδος 
τοκῆος; ἤτ᾽ ἀλφαῖσι ταῖς καϑ' ἡμέραν 

βούπειναν ἀλϑαίνεσκεν ἀκμαίαν πατρός. 189ὅ 
ὀϑνεῖα γατομοῦντος Αἴϑωνος πτερά. 

Ὁ Φρὺξ δ᾽ ἀδελφὸν αἷμα τιμωρούμενος, 
πάλιν τιϑηνὸν ἀντιπορϑήσει χϑόνα 

τοῦ νεκροτάγου, τὰς ἀϑωπεύτους δίκας 
φϑιτοῖσι δητρεύοντος ἀστεργεῖ τρόπῳ. 1400 

ὃς δή ποτ᾽ ἀμφώδοντος ἐξ ἄκρων λοβῶν 

των. 1885. κασσωρίς Εΐγτα. Μ. ». 498, 81--84, Εΐγντα. ΒἼον. 
ἴῃ ΜΗ], Μόέϊ]. ρ. 178, 50 οὗ δᾶ ν. 71 (ιασωρὶς βυτηδὺ Εύγτω. 
αυὰ. Ῥ. 802, 48.) 1387. κηλοστὰ βαρβάρων τελ. Ἐΐγτα. Οπά. 1. 1. 
1890. Θέβρον Βύθρῃ. Βγζ. ν. ρ. 814,9 Μϑῖπη. 1898. λαμπυρίδος 
Ἐύγχα. ΝΜ. Ὁ. 190, ὅδ, 564 λαμπουρίδος τϑοῖίθ Οοᾷ. Ὗ ἂρ. Οδϊβῇ, 
1897, ἀδελφῶν Α 81. ὔ 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 

φϑέρσας κύφελλα, καλλυνεῖ παρωτίέδας. 
δαπταῖς τιτύσκων αἱμοπώταισιν φόβον. 
τῷ πᾶσα Φλεγρὰς αἶα δουλωϑήσεται 
Θραμβουσία τε δειρὰς ἥ τ᾽ ἐπάκτιος 
στόρϑυγξ Τίτωνος αἵ τε Σιϑόνων πλάκες 

Παλληνία τ᾽ ἄρουρα, τὴν ὁ βούκερως 
Βρύχων λιπαίνει, γηγενῶν ὑπηρέτης. 

Πολλῶν δ᾽ ἐναλλὰξ πημάτων ἀπάρξεται 
Κανδαῖος ἢ Μάμερτος. ἢ τί χρὴ καλεῖν 
τὸν αἱμοφύρτοις ἑστιώμενον μάχαις: 

Οὐ μὰν ὑπείξει γ᾽ ἡ ̓ πιμηϑέως τοκάς, 
ἀλλ᾽ ἀντὶ πάντων Περσέως ἕνα σπορᾶς 

στελεῖ γίγαντα, τῷ ϑάλασσα μὲν βατὴ 
πεξῷ ποτ᾽ ἔσται. γῆ δὲ ναυσϑλωϑήσεται 
ῥήσσοντι πηδοῖς χέρσον. οὗ δὲ Μαφρίας 
οἶκοι ΜΜαμέρδσας, ἠϑαλωμένοι φλογὶ 
σὺν καλίνοισι τειχέων προβλήμασι, 

τὸν χρησμολέσχην αἰτιάσονται βλάβης, 
ψαίνυνϑια ϑεσπίξοντα Πλούτωνος λάτριν. 

στρατῷ δ᾽ ἀμίκτῳ πᾶσα μὲν βρωϑήσεται, 
φλοιῶτιν ἐκδύνουσα δίπλακα σκέπην, 

καρποτρόφος δρῦς ἀγριάς τ᾽ ὀρειϑαλής. 
ἅπας δ᾽ ἀναύρων νασμὸς αὐανϑήσεται., 
χανδὸν κελαινὴν δίψαν αἰονωμένων. 
κύφελλα δ᾽ ἰῶν τηλόϑεν ῥοιξουμένων 

ς- Δ ὑπὲρ. 
σκιὰ 

κάρα στήσουσι, Κίμμερός 8’ ὅπως 
καλύψει πέρραν, ἀμβλύνων ἀέλας. 

“οκρὸν δ᾽ ὁποῖα παῦρον ἀνθήσας ῥόδον. 
}] ΄ ; Ο’ ᾽ὔ ΄ 

καὶ πάντα φλέξας, ὥστε κάγκανον στάχυν, 

ΤΥ. 
Φλέγρας Β. 

1404, Φλεγρὰς οὔτι Ναοίηβι. δὰ βίθρῃ. ΒγυζΖ. Ὁ. 
1428, σκιᾷ Α 8]. 

δ. 

140ὅ 

1410 

141 

1420 

1428 

1480 

661] 
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ναυσὶν οἱ. ὅ68., αἂϊ Θομξογθηααβ ῥ. 4θ4 544. 

ΛΔΛΎΚΟΦΡΟΝΟΣ, 

αὖϑις παλιμπλώτοιο γεύσεται φυγῆς, 
μόσσυνα φηγότευκτον, ὡς λυκοψίαν 
Κόρη κνεφαίαν, ἄγχι παμφαλώμενος, 
χαλκηλάτῳ κνώδοντι δειματουμένη. 

Πολλοὶ δ᾽ ἀγῶνες καὶ φόνοι μεταίχμιοι 
λύσουσιν ἀνδρῶν οἱ μὲν ἐν γαίᾳ πάλας 
δειναῖσιν ἀρχαῖς ἀμφιδηριωμένων, 
οἵ δ᾽ ἐν μεταφρένοισι βουστρόφοις χϑονός, 
ἕως ἂν αἴϑων εὐνάσῃ βαρὺν κλόνον, 
ἀπ᾿ Αἰακοῦ τε κἀπὸ Ζαρδάνου γεγὼς 
Θεσπρωτὸς ἄμφω καὶ Χαλαστραῖος λέων, 
πρηνῆ ὃ᾽ ὁμαίμων πάντα κυπώσας δόμον, 
ἀναγκάσῃ πτήξαντας ᾿Δργείων πρόμους. 
σῆναι Γαλάδρας τὸν στατηλάτην λύκον 
καὶ σκῆπτρ᾽ ὀρέξαι τῆς πάλαι μοναρχίας. 
ᾧ δὴ μεϑ' ἕκτην γένναν αὐθαίμων ἐμὸς 
εἷς τις παλαιστής, συμβαλὼν ἀλκὴν δορὸς 

πόντου τε καὶ γῆς κείς διαλλαγὰς μολών, 
πρέσβιστος ἐν φίλοισιν ὑμνηϑήσεται, 
σκύλων ἀπαρχὰς τὰς δορικτήτους λαβών. 

Τί μακρὰ τλήμων εἰς ἀνηκόους πέτρας, 
εἰς κῦμα κωφόν, εἰς νάπας δασπλήτιδας 
βαύξω, κενὸν ψάλλουσα μάστακος κρότον; 

148 

1440 

1448 

1460 

τ, γ. 1481. αὖϑις οαπὰ 08. Ῥυορυ, Ὁ. 11 ποὺ. 2] αὖτις Β. 
1486. λύσουσιν σχάσουσιν οι. Ῥ. 468. --- γαέᾳ οοτγαρίστα; 

1441. Χὶ αλαστραῖος 
6 δίορμ. Βγαξ. ν. ζαλάστρα Ῥ. 679,9 Δίοϊα. ΞΟ... Ὁ. 469 5αᾳ. ῬΙΟΡΊ. 
Ῥ. 8] Καναστραῖος Β. 
ἀναγκάσεν Β. 

1448, ἀναγκάσῃ Β0Ά. Ῥτοργ. Ῥ. 8] 
1448, ᾿Δρταίων 601]. Ἠἀῤ, Π, 61 δὅ6}. Ὁ. 470. 

1444. σῆναι Γαλάδρας 6 Βίθρ!,. ΒΥΖ. γ. Ταλάδραι Ῥ. 196, 6 Μοίΐη., 
50. ρ. 469. Ῥγοργ. Ρ. 8] σᾶναν Γαλάδρης 8. 
Οὗ αὐδ9 αἰχίτηυβ δὰ ν. 1220. 1460. σκύλων τ΄ α 8. 
γάπας Α 8]. 1468. βαύξω οὐτὰ ἃ θη. Ρ». 348] βάξω Β. 

1446--1450. 
1452. ἢ 



ΑΛΕΝΞΑΝΔΡΑ, 59 

πίστιν γὰρ ἡμῶν Δεψιδὺς ἐνόσφιδε, 
ψευδηγόροις φήμαισιν ἐγχρίσας ἔπη;, 148 
καὶ ϑεσφάτων πρόμαντιν ἀψευδῆ φρόνιν, 
λέκτρων στερηϑεὶς ὧν ἐκάλχαινεν τυχεῖν. 
ϑήσει δ᾽ ἀληϑῆ. σὺν κακῷ δέ τις μαϑών, 
ὅτ᾽ οὐδὲν ἔσται μῆχος ὠφελεῖν πάτραν, 
τὴν φοιβόληπτον αἰνέσει χελιδόνα. 1460 

Τόσσ᾽ ἠγόρευε, καὶ παλίσσυτος ποσὶν 
ἔβαινεν εἱρκτῆς ἐντός. ἐν δὲ καρδίᾳ 
Σειρῆνος ἐστέναξε λοίσϑιον μέλος, 

Κλάρου Μιμαλλών, ἢ Μελαγκραίρας κόπις 
Ννησοῦς ϑυγατρός., ἤ τι Φίκιον τέρας, 140 

ἑλικτὰ κωτίλλουσα δυσφράστως ἔπη. 
ἐγὼ δὲ λοξὸν ἦλθον ἀγγέλλων, ἄναξ, 
σοὶ τόνδε μυὖϑον παρϑένου φοιβαστρίας., 
ἐπεί μ᾽ ἔταξας φύλακα λαΐνου στέγης 
καὶ πάντα φράξειν κἀναπεμπάξειν λόγον 1470 
ἐτητύμως ἄψορρον ὥτρυνας τρύχιν. 
δαίμων δὲ φήμας εἰς τὸ λῷον ἐκδραμεῖν 
τεύξειεν, ὅσπερ σῶν προκήδεται ϑρόνων, 
σώξων παλαιὰν Βεβρύκων παγκληρίαν. 

τ. Υ. 1469, μ᾽ ἔϑηκας λαΐνου τηρὸν Ἠδοτα. Ρ. 338. 1472. 
ἐς Β. 





5ΟΒΟΠΙΙΑ ΥΕΤΕΒΑ 

ΑΡ 

ΤΥΟΟΡΗΒΟΝΙΒ ΑΤΕΧΑΝΌΒΑΜ. 

ἘΞ ΟΟΌΙΟΝ ΜΑΒΟΊΤΑΝΟ Ν. 476 ΒΑΈΒΟ, ΧΙ. 





Οοά. Μαᾶγο. 4706 1310]. 817 11η. 1--4. Ἴστέον ὡς ὃ τῇ 
Κασάνδρῳ παριστάμενος οἰκέτης μαντευομένῃ αὐτὸς οὗτος ἦν 
ὁ Δυκόφρων ὃ τοῦ Πριάμου ὑπογραφεύς, ὃς παρὰ τοῦ 
Πριάμου ἐπιταγείς, ἤκουε τῶν τῇ Κασάνδρᾳ λεγομένων. ϑυγάτηρ 
γὰρ Πριάμου ἡ Κασάνδρα. 

Τΐάῃ. ὅ. «έξεις ᾿Ζ“λεξάνδρας “υκόφρονος. [{π τηϑχρ. 
ξήτει τὴν μετώφρασιν τοῦ κειμένου μετὰ τοῦτο. (Ὑ γα. ᾿δθὸ 
(86. ξήτει ---- τοῦτο) ροβύθα ἀρίθυϊθ τῃ. 1) Μετάφρασιν 
ξήτει γε τὴν τοῦ κειμένου ξήτει γε μετάφρασιν (γοῖρα ξήτει 
γε μετ. φῬοβύθῶ ἱᾳαρυϊανὶῦ οϑᾶθμι τη.) τὴν τοῦ κειμένου᾽ ἐπὰν 
διέλθῃς τὸν τὸν (5160) ἔμμετρον λόγον. 

Τάνι. 6. ΜΜαντευομένην τὴν Κασάνδραν τ΄ ἀληϑῆ καὶ 
διὰ μῆνιν ᾿ἡπόλλωνος ἀπιστουμένην καϑεῖρξεν ὃ πατήρ, 
οἰκέτην αὐτῇ παραπαταστήσας ἀκούειν τῶν χρησμῶν, ὅπως 
ἀναγραφόμενος αὐτοὺς ἀπαγγείλῃ αὐτῷ. 

Περιέχει, δὲ χρησμοὺς τὸ ποίημα καὶ τὴν ἀφ᾽ Ἤρα- 
πλέους ἱστορίαν μέχρι, τῆς τῶν “Ῥωμαίων ἀρχῆς, ἔξωϑεν 
παρεμπλεκομένης καὶ ἄλλης ποικίλης ἱστορίας. νοητέον δὲ 
κατὰ τὴν ἐχτὸς ὑπόϑεσιν τὸν Πρίαμον ἠρωτηκέναι τὸν ἄγγελον 
περὶ ὧν ἀπεφϑέγγετο ἡ Κασάνδρα., τὸν δὲ ἄνωϑεν διηγού- 
μενον ἅπαντα. [1π τηᾶῖρ. ἃ τᾳ. 1. κἀνταῦϑα συνήϑροισα 
λεξικοῦ λέξεις 1 ΝΝικήτας οὐλάχιστος (516) τῶν διακόνων. 
6 Νιορίδ, μοο ἀϊβραίαγιυ ὅομ θοῦ ἰθ ΜΒ. μθη. ὅο]. ΧΧΧΤΥ 
(1819) ρ. 2811 

Ῥινταῦϑα κεῖται δυσφάτων αἰνιγμάτων | κείμενον τοῖς 
ϑέλουσιν ἀντλεῖν εὐτόνως. (Ηδοο ροβύθα ἱπβουαΐὺ τὰ. 1.) 

Θϑασϊδαν ἰοχύσθβ ΟδΥγαΣ18 οὕτη ᾿πὐθερεθίθύϊοηθ Οτϑθοῦ 

(ϑαρτϑβου. ἔρ). ΟΥ, βοιθον 1. 1. ρ. 280 8α. 
[πὰ οα]09 Ἰορυπύον σὙϑυβαβ αὐδύθθο νυ, α.08 οαϊαιῦ ΜΈΒΙ]]. 

͵)ὸο]. Π ρ. 1060. (“υκόφρονος --- προσφέρω; ἱπ γ. 8 
σαφῶς τγοὸ σοφῶς.) 

2, μαντευομένῃ 6Χ --- ἣν ΟΟΙΥΥ, τῇ. Ϊ, 

10 

10 

20 

2ὅ 

80 
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ΒΟΉΟΙΙΑ. 

1. λέξω τὰ πάντα] τοῦτο τριχῶς ἀποδίδοται" 
λέξω σοι ἀληϑῶς, ὦ Πρίαμε, ἅ μὲ πυνϑάνῃ. ἤτοι 
οὖν τὴν διάλυσιν τῆς συναλιφῆς οὕτως ἀπολυτέον᾽ 
ἀλλ᾽ ἱστόρει. ἢ ἃ μ᾽ ἱστορεῖς, ἃ μὴ δὲ καϑιστορεῖν 
ἐγίνωσκες. ἢ ἅμ᾽ ἱστορεῖς᾽ ὡς τοῦ Πριάμου πρότερον 
πυνθανομένου κατὰ τὸ σιωπώμενον, ὡς ᾿Φριστοφάνης 

εἰ μὴ Προμηϑεύς εἶμι, τἄλλα ψεύδομαι. 

ϑεράπων ἐστὶν ὁ προλογίξων πρὸς τὸν Πρίαμον. ἐκ- 
βάλλεται δὲ τὸ προοίμιον παρά τισιν" οὐ γὰρ φαίνεται 
οὐδὲν ἐρωτῶν ὁ Πρίαμος. 

ὃ. οὐ γὰρ ἥσυχος κόρη] οὐ γὰρ ὡς τὸ πρότερον 
ἥσυχος τὸ στόμα ἔλυσε τῶν ποικίλων χρησμῶν. αἰόλον 
δέ, διὰ τὴν πολυμάϑειαν τῶν χρησμῶν" ἢ διὰ τὰ 
αἰνίγματα" οἷον αἰνιγματωδῶς λέγει ὡς ἡ ΣφΤίγξ. 

4. ἔλυδε χρησμῶν) τὸ ἕξῆς, ἔλυσε χρησμῶν 
αἰόλον στόμα καὶ γὰρ πολλὰ ἐχρησμολόγει. ἢ οὕτως" 
οὐ γὰρ ἡ φύσει ἥσυχος κόρη, διὰ δὲ τὰς μαντείας 
κωλυομένη ἥσυχος εἶναι, ἀνέλυσεν ὡς πρὶν τὸ αἰόλον 
στόμα' τὸ πλῆϑος τῶν χρησμῶν᾽ ἢ τὸ ποικίλον" ὅτι 
μάντις ἦν καὶ μουσική. 

6. δαφνηφάγων] εἰώϑασιν οἵ μάντεις δάφνας 
προεσϑέειν. 

1. Σφιγγὸς κελαινῆς) αὕτη ἡ Σφὶγξ ϑυγάτηρ 
γέγονε Δαΐου, ἔμπροσθε μὲν εἶδος ἔχουσα λέοντος, 

ΒΟΒΙΡΙΟΒΒΒ. 6. ριστοφάνης} ΕὟ. 624 Ἠϊηᾷ, [Ῥορίῦ. βοθπη. 
ατν. οα, Υ (4809) ἴαθο. ΤΥ ». 2318.] Ἐτδρυαθηύαση ἤοῸ ρυϊσαστα 
οα!ϊαϊῦ Βρομα. ἴῃ οα, Ὡσοορν, Ρ. 8417 ποῦ. 2. 

“ 3 ΤΕΟΤΙΟΝΙΒ ΨΑΒΙΕΤΑΒ. 2, ἃ] Οοᾷ. ὥϑ 4, ἀμ᾽. ἴστορεις 
᾿: αι 

6Χ ἱστορεῖς ΟΟΥΥ. . τάλλα ψεύδοιμι. 18. Οοᾷ, ἀνέδυσεν3 



ΔΏ ΤΙΥ̓ΟΟΡΗΒΟΝΙΝ ΑἸ ΧΑΝΌΒΑΜ. 65 

ὄπισϑε δὲ ἀνθρώπου" φανεῖσα δὲ τοῖς ἐντοπίοις, εἶπε 
τοιοῦτον αἴνιγμα" 

ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μία μορφή, 
καὶ τρίπον᾽ ἄλλασσει δὲ βοὴν μόνον, ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ἑρπετὰ γίνονται ἀνά τ᾽ αἰϑέρα καὶ κατὰ πόντον. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν πλείστοισιν ἐπειγόμενον ποσὶ βαίνῃ; 
ἔνϑα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ. 

πρὸς ἣν ἀπεκρίϑησαν, ὅτι τὸ αἴνιγμα τοῦτο ἄνϑρωπον 
σημαίνει" ὅταν γὰρ γεννηϑῇ ὁ παῖς. περιπατεῖ τετρα- 
ποδιστί' αὐξηϑεὶς δέ, διὰ δύο ποδῶν, καὶ γηράσκων 
διὰ τριῶν, ὅτι μετὰ ῥάβδου βαίνει. 

κελαινῆς] τῆς ἀσήμου καὶ σκοτεινῆς διὰ τὰ 
αἰνίγματα Σφιγγὶ δὲ τῆν Κασάνδραν ἀπεικάξει διὰ 
τὸ αἰνιγματώδεις αὐτῆς εἶναι τοὺς χρησμούς. 

12, ὀρθῇ κελεύϑῳ] αὕτη γάρ, φησιν, ἡ ὁδὸς 
τὰ ἐν σκότει καὶ ἀφανῆ ὄντα ἀνευρίσκει. 

ποδηγετεῖ δὲ ἀπὸ τῶν κυνηγῶν μετηνέχϑη᾽ τινὲς 
δὲ προσταχτικῶς ἀνέγνωσαν. 

18. μηρίνϑου δχάδας)] ἀντιστρόφως εἴρηκεν" 
ἔδει γὰρ εἰπεῖν, ἐγὼ δ᾽ ἄκρας βαλβῖδος μήρινϑον 
σχάσας, ἀντὶ τοῦ διαρρήξας. 

16. Ἠὼς μὲν αἰπύν] ἡμέρα ἦν. φησιν, ὅτε ὃ 
᾿ἡλέξανδρος ἀπέπλει, καὶ ἡ Κασάνδρα ἤρξατο λέγειν. 
Φήγιον δὲ ὄρος περὶ τὸν ᾿ΘΩκεανόν. πάγοι δὲ 
ἀκρωτήριον. 

11. Πηγάσου πτεροῖς] Ὅμηρος μὲν “άμπον καὶ 

ΒΟΒΙΡΤΤ. 2, Αθῃηϊριαθ ΒΟ. αϑδγπῦ Αἴμθη. Χ τ, 466 Β. 
Αὐϊβίορῃ. τδγασι. Δυσαπι. δὰ Ἐὰσ. ῬΏΟΘα, ρ. 890 5Βαᾳ. Ναῦοῖς. 
Δ. 246. Ὅμηρος] Οἃ, ψ 346. 

ΟΜ νὰν 8. τέτραπον. 11. ποδῃγέτεϊ. 9, ἠὼς 0]. 815 
τῆδτ, ΒῈΡ. 28. ἀλεξάνδρος. 24, περὶ τὸν ὠκεανὸν ὈΪΒ. 
20. λάμποντα. ΚΝ. Μι61]]. δᾶ 100. 

ΤΙΥΥΚΟΡΆτοΙ, ΑἹοχδηᾶσγβ, θἅ. ΚΙΩΚΟΙ, ὅ 

28. 
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19 [Ὁ 

60 ΒΟΗΟΙΙΑ ΨΕΤΈΒΑ 

Φαέϑοντα ἵππους λέγει τῆς Ἡμέρας" οὗτος δὲ Πηγάσῳ 
αὐτήν φησιν ἐποχεῖσϑαι. 

18. Τιϑωνόν] ἀπὸ Ροιοῦς τῆς Σκαμάνδρου 
ϑυγατρός ἐστιν ὁ Τιϑωνός" ὁ δὲ Πρίαμος ἀπὸ Δευκ- 
ἔππης. 

24, πελαργοχρῶτες] αἵ νῆες διὰ τὸ λευκαίνεσϑαι 
καιρῷςἙἩ Φαλακραῖαι δὲ ἀντὶ τοῦ Ἰδαῖαι" ὁ δὲ περὶ 
τὴν Φαλάκραν τόπος ψιλὸς καὶ ἄδενδρος" διὸ καὶ 

ταύτην ἔσχε τὴν προσηγορίαν. 
ἄλλως. ὄρος Τροίας, ἐπειδήπερ ἐκεῖθεν ἐποίησεν 

ὁ Πάρις τὰς ναῦς καὶ ὡς φαλακρὸν ἐποίησε τὸν τόπον. 

29. της ἀπ’ ἄκρων] ΄άτης λόφος ἐκαλεῖτο πρό- 
τερον ἡ Ἴλιος" φησὶ δὲ περὶ τούτου τοῦ τόπου ᾿Ελλά- 
νικος ἐν αἱ Τρωικῶν, ὅτι μαντευομένῳ ἐν Πριήπῳ τῆς 
Φρυγίας τῷ Ἴλῳ ἔχρησεν ὃ Πριηπαῖος ᾿ἡπόλλων. μὴ 
κτίξευιν τὸν λόφον τοῦτον, ἅτης γὰρ αὐτὸν ἔφη εἶναι. 
διὸ καὶ Ζάρδανος αὐτὸν οὐκ ἔκτισεν, ἀλλὰ τὴν ὑπὸ 
τὴν Ἴδην ΖΙαρδανίαν “καλουμένην. ἐκαλεῖτο δὲ τὸ 
πρότερον Σχάμανδρος οὗτος ὁ λόφος. 

βουπλανοκτίστων] “Μήσσης ὁ αμψακηνός φησιν 

ὅτι Ἴλου ἐν τῇ Μυσίᾳ νέμοντος βοῦς μία ἀποσκιρτή- 

σασα ἔφυγε. τὸν δὲ διώκοντα ἐλϑεῖν εἰς τὴν Ἴλιον. 

88. τριεσπέρου λέοντος] λέοντα μὲν καλεῖ τὸν 
Ἡρακλέα διὰ τὸ ἀνδρεῖον. ἢ διὰ τὴν λεοντῆν" τρι- 
ἕσπερον δέ, ὅτι φασὶ τὸν Ζία τῇ τοῦ ᾿ἀμφιτρύωνος 

ΒΟΕΙΡΤΤ, 18, Ἑλλάνικος] [πὶ οΟ]]ΘΟΙ Ομ 5. ἔγαρτηθαίουθασα 
ἨἩδΘΙ]δηϊοὶ ἀοϑιἀδγαΐαν. 20. “ήσσης] Οὗ, ΜΌ6]]. ». 822 πού. 80. 

των. 3. αὐτήν φησιν] φασὶν. 8. Σκαμάνδρου] κασάνδρου. 
ὁ. πελαργοχρῶτες ἴο]. 81 γηᾶγρ. πῇ. 7, φαλακραὶ. ἰδέαι. 
8. φαράκλαν. 18. ἐλλανικὸς. 14. τριήπω. 18. πριηπηναῖος. 
17. οὐκ Δα ἀ!αϊ. 230. λάμψακος. 21. Ἴλου] [|οὐ. ἐν --- Μυσίᾳ] 
εἰς τὴν μυσίαν. 
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ἀπουσίᾳ ἐπὶ τοὺς Τηλεβόας τρεῖς νύχτας συνάψαι 

παρακοιμώμενον τῇ ̓ Δλκμήνῃ καὶ οὕτως σπεῖραι τοῦτον. 
84. Τρίτωνος ἠμάλαψε)] Τρίτωνος κύνα λέγει 

τὸ κῆτος. ὁ δὲ Τρίτων υἱὸς Ποσειδῶνος καὶ ᾿άμφι- 
τρίτης. ἠμάλαψε δὲ ἀντὶ τοῦ ἠφάνισεν. 

81. σμήριγγας ἐστάλαξε] φασὶ δὲ αὐτὸν κατα- 
ποϑέντα ὑπὸ τοῦ κήτους διὰ τὴν ὑγρότητα τῶν ἐντέρων 
ἤγουν τῶν ἐντοσϑιδίων φαλακρωϑῆναι. 

88. ὁ τεκνοραίστης] μετὰ τὴν τοῦ Κερβέρου 
ἀναγωγὴν ὁ Ἡρακλῆς εἰς Θήβας παραγενόμενος κατὰ 
“Δύκον βασιλεύοντα τῆς πόλεως καὶ βιαξόμενον τὴν 

γυναῖκα αὐτοῦ Μεγάραν, τοῦτον κατατοξεύσας χόλῳ 
τῆς Ἥρας εἰς μανίαν ἐτράπη καὶ τὴν Μεγάραν καὶ τοὺς 
τέσσαρας παῖδας ὄντας ἀνεῖλε, Ὀνίτην, Θηρίμαχον, 

ΖΙημοκόωντα καὶ Κρεοντιάδην. 

89. ὁ δευτέραν τεκοῦσαν) τὴν Ἥραν λέγει" 
διὰ τοῦ κόλπου γὰρ αὐτὸν ἦγεν ὡς τίκτουσα τεκνο- 
ποιουμένου" καὶ ὅτι ἐθήλασεν αὐτὸν ἀναπεισϑεῖσα 
ὑπὸ ᾿ἀϑηνᾶς" ὅϑεν αὐτῷ ὀνειδίξει ὡς μὴ φεισαμένῳ 
τῆς ϑηλαμόνος. Ὅμηρος 

τλῆ δ᾽ Ἥρη, ὅτε μιν κρατερὸς παῖς ᾿Αμφιτρύωνος. 
41. πατρὸς παλαιστοῦ] Ἡρακλῆς ἐν Ὀλυμπίᾳ 

τὸν ἀγῶνα ἐπιτελῶν προσεκαλέσατο εἰς πάλην τὸν 

βουλόμενον: οὐδενὸς δὲ τολμῶντος ὁ Ζεὺς ἀνδρὶ 
ἀπεικασϑεὶς ἦλθε καὶ. μέχρι πολλοῦ τῆς πάλης ἴσης 
γενομένης ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν τῷ παιδί. 

ΒΟΒΙΡασ. 20. Ὅμηρος] 1]. Εὶ 892. 

τιν, 8. Τρίτωνος κύνα] τοίτω κύνα. 6. σμήϊριγγας εὖτ. 
18. μεγάρα, 11. διὰ -- τεχνοποιουμένου] ῇ ὅτι αὐτὸν διὰ 
τοῦ κόλπου ἤνεγκεν ὡς τίκτουσα καὶ τεκνοποιουμένη Ττοίζ. 
19, φεισαμένου. 
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42. ἔνϑα γηγενοῦς] Ἴδχενος γίγας ἐγένετο Ἑρμοῦ 
καὶ Ἱερείας" τούτου δὲ υἱὸς Ἴσχενος, οὔ μνῆμα δεί- 
κνυται παρὰ τὸν καλούμενον Κρόνιον λόφον" καλοῦσι 
δὲ αὐτὸν Ταράξιππον, ἐπειδὴ οἱ ἀγωνιξόμενοι ἵπποι, 
ὅταν γένωνται ἐκεῖσε κατὰ τὸ μνῆμα ταράσσδονται. 
ἄλλοι δέ φασι δάφνην εἶναι καὶ σειομένης αὐτῆς τῇ 
σκιᾷ τῶν φύλλων ταράσσεσϑαι τοὺς ἵππους. 

445. ὁ τὴν ϑαλάσση ςοἹἿ τὸ ἑξῆς, ὃ τὴν τῆς Ἰταλικῆς 
ϑαλάσσης στενοὺς μυχοὺς περιβλεπομένην (ἢ στενούς" 
τὰς καταδύσεις καὶ σκολιότητας τῶν λιμένων) ἀγρίαν 
Σκύλλαν κτανών. Αὔσονες δὲ οἵ Ἰταλοί, ἀπὸ Ζὔσονος 
τοῦ παιδὸς Ὀδυσσέως καὶ Κίρκης. 

40 5ᾳ. κτανὼν ὑπὲρ σπήλυγγος] ὁ Ἡρακλῆς 
τὰς Γηρυόνος βοῦς ἐλαύνων, ὡς ἐγένετο κατὰ τὸν 
πορϑμὸν μεταξὺ Ἰταλίας καὶ Σικελίας, ἀπέκτεινε τὴν 
Σκύλλαν ἁρπάξουσαν τῶν ταύρων" ἀνεξωπύρησε δὲ 
αὐτὴν Φόρκυς ὁ πατὴρ αὐτῆς καύσας. ἦν δὲ ἡ Σκύλλα 
γυνὴ εὐπρεπὴς Ποσειδῶνι συνοῦσα, ᾿Δἀμφιτρίτης δὲ 
ξηλοτυπησάσης καὶ φάρμακα ἐχβαλλούσης ἐκ τῆς γῆς 
ἐφ’ ἢ εἰώϑει λούεσϑαι, ἀπεϑηριώϑη. λέαιναν δὲ 
αὐτὴν εἶπε διὰ τὸ φοβερόν. 

49. “έπτυννιν οὐ τρέμουσαν] οἷον μὴ δεδοι- 
κυῖαν τὴν Περσεφόνην, παρόσον ἀπηϑανατίσϑη. ἢ 
ἄλλως. “έπτυννιν οἵ μὲν τὸν “Ἥιδην, οἵ δὲ τὴν Περσε- 
φόνην ἤγουν τὴν λεπτύνουσαν τὰ σώματα τῶν ἀπο- 
ϑνησκόντων᾽ ἢ λέπτυννιν τὴν ψυχήν. οὐκ οὖν Φόρκυς 
παύσας τὴν Σκύλλαν ἀνεκάλεσε τὴν ψυχὴν τὴν μὴ 
φοβουμένην τὸν “Διδην. 

δ0. ἐξηνάριξε)] Ὁ Νέσσος κλέψας τὴν γυναῖκα 

των. 8. ὃ τὴν ὃαλ. [0]. 82: τηᾶτρ΄. ΒΡ. 16. δὲ 18. 
19, φάρμα. 22, λέπτυννιν ἴ0]. 821 τηᾶτρ', ἴῃ, 29, νέσος. 
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τοῦ Ἡρακλέους, ὡς ἐγένετο κατὰ τὸν ποταμὸν ἐβιάσατο 
αὐτήν φϑάσαξ δὲ ὁ ἥρως κατετόξευσε τὸν Νέσσον" 

καὶ μέλλων ἀποθνήσκειν λέγει τῇ γυναικὶ Ἡρακλέους" 
λάβε τοῦτο τὸ σύνϑεμα, καὶ ἡνίκα ὁ ἀνήρ' σου βουληϑῇ 
σε καταλεῖψαι, ἄλειψον τὰς σάρκας αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ 

καὶ ἀγαπήσει σε᾽ καὶ πλανήσας τὴν γυναῖκα ἔδωκεν 
αὐτῇ ἐκ τοῦ ἰοῦ τῆς ὕδρας ὕπερ εἶχε τὸ βέλος τοῦ 
ς ᾿ ᾽ 2 » .« δ “᾿ , Ἡρακλέους εἰς ἀγγεῖον. καὶ ὕστερον τοῦτο ποιήσασα 
καὶ ἀλείψασα τὸν ἄνδρα ἐξ αὐτοῦ ὡς ἀγαπηϑῆναι ὑπ᾽ 

2 -“" 2 “Ὁ 2. Ἀν 2 ’ὔ Ἁ “Ἢ ., 4 

αὐτοῦ. ἀνεῖλεν αὐτὸν ἀκουσίως. φησὶ γοῦν οτι Ννεσδσος 
δ Ἢ Ἁ ς ’ 2ῳω» ͵ 22) “ ὔ 

νεκρὸς ὧν τὸν Ἡρακλέα ἀξίφῳ δόλῳ ἥγουν τῷ φαρμάκῳ 
» “ῳ.- ΕΞ Ἁ ’ ͵ . δ 

τῆς ὑδρας ἀνεῖλε τὸν πάλαι χειρωδάμενον τὸν ΔΑιδην" 
ὡς καὶ Ὅμηρος 

τλῆ δ᾽ ᾿Δΐδης ἐν τοῖσι πελώριος. 

ὅ8. ταῖς τ᾿ Αἰακεέίοις χερσί] ταῖς τοῦ Νεο- 

πτολέμου χερσὶ καὶ ᾿Επειοῦ διὰ τὸν δούρειον ἵππον. 
κατάγει δὲ τὸ γένος ὁ ᾿Επειὸς ἀπὸ Αἰακοῦ οὕτως" 
«Αἰακοῦ καὶ Ψαμάϑης Φῶκος, Φώκου δὲ Πανοπεύς" 
ἐκ τούτου ᾿Επειόος. 

ὅ4. Μαίτρινν αν) πόλις Ἤλιδος" τὰ δὲ Πέλοπος 

ὀστᾶ ἐκεῖσε ἔκειτο. χρησμὸς δὲ ἔπεσε κομίξειν τὰς 
τοῦ Πέλοπος κοτυληδόνας καὶ τὰ τόξα Ἡρακλέους, 
δ 5 ͵ 

ἅπερ εἶχε Φιλοχτήτης, εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐπεὶ οὐκ ἂν 
δυνηϑεῖεν τὴν Ἴλιον ἐχπορϑῆσαι. 

ὅ6. τοῖς Τευταρείοις] Τεύταρος Σικύϑης βου- 
κόλος ᾿Αμφιτρύωνος ἐδίδαξε τὸν Ἡρακλέα τοξεύειν, 
παρασχὼν αὐτῷ καὶ τὰ τόξα αὐτοῦ. ἡνίκα δὲ ἀπέϑανεν 
ς »“ " “ ὁ Ἡρακλῆς, ϑάψας αὐτὸν ὃ Φιλοχτήτης ἔλαβε ταῦτα. 

ΒΟΆΙΡΙΤ, 18, Ὅμηρος] Π, Ε' 896. 

τ. γ᾿. 10. γοῦν. 18. πανωπεύς. 26. ἀμφιτρύονος. 
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ΟἹ 54. τὰ πάντα πρὸς φῶς] πρὸ ᾿Ελένης ᾿4λέ- 
ἕανδρος Οἰνώνην εἶχε γυναῖκα, ἥτις διὰ τοὺς ἐπεισ- 

ἄκτους γάμους ᾿Ελένης καὶ διὰ τὸν ψόγον καὶ μομφὴν 
τοῦ πατρὸς αὐτῆς διὰ τὸ αὐτὴν ἐπιπλήττειν ἀγριωϑεῖσα. 
ἀποστέλλει' τὸν υἱὸν αὐτῆς ἡγησόμενον τῶν Ελλήνων 
τοῦ ἐπὶ Τροίαν πλοῦ. κοῦρον δὲ λέγει τὸν Οἰνώνης 

καὶ ᾿Αλεξάνδρου υἱόν. 
60 5ᾳ. λέκτρων 8᾽ ἕκατι] φασὶν ὅτι βουλομένη. 

τὸν ᾿Δλέξανδρον ἡ Οἰνώνη ϑεραπεῦσαι, ἐκωλύϑη ἔξ. 
τοῦ πατρός" τελευτήσαντος δέ, ὕστερον προσενεγκοῦσα 
τὰ φάρμακα εὗρεν ἤδη ἐκπεπνευκότα, οὐκ ἰάσιμον. 
δέ, ἐπειδὴ τῇ χολῇ τῆς ὕδρας ἐκέχριστο τὰ βέλη τοῦ 
Φιλοκτήτου" ἢ ὅτι προληφϑέντος τοῦ τραύματος ἐπέϑηκε 
τὰ φάρμακα. 

θῦ. πύργων ἀπ᾽ ἄκρων] τρωϑέντα τὸν ᾿Δ4λέξαν- 
δρον ὑπὸ Φιλοχτήτου, δυναμένη διὰ φαρμάκων τὸ 
ἕλκος ἰάσασϑαι. οὐκ ἰάσατο" τεϑνηκότος δὲ αὐτοῦ, τῷ 
πόϑῳ τῷ πρὸς αὐτὸν κατακρημνίσασα ἑαυτὴν συναπώ- 
λετο τῷ ἀνδρί. αὐϑοπλέτην (64) δὲ λέγει τὸν Φιλο- 
κτήτην, ἐπεὶ ἀμφότεροι τοξόται, ὅ τε ᾿ἡλέξανδρος καὶ 
ὁ Φιλοκτήτης. 

69. στένω στένω 6ε] παρόσον ἢ Ἴλιος τρίτον 
ἐπορϑήϑη" α΄ μὲν ὑπὸ Ἡρακλέους διὰ τοὺς ἵππους 
“αομέδοντος" β' δὲ ὑπὸ Ἑλλήνων διὰ τὴν πολυϑρύλ- 
λητον Ἑλένην" καὶ γ΄ ὑπὸ τῶν ᾿Δμαξόνων. 

2. στένω δε πάτρα] τὸ ἑξῆς, τοὺς τάφους τοῦ. 

κολυμβητοῦ τοῦ υἱοῦ τῆς ϑυγατρὸς Ἄτλαντος καὶ 

Πληιόνης" ἔστι δὲ μία τῶν Πληιάδων" λέγει δὲ τῆς 

Ἠλέκτρας. 

1. ν. ὅ. ἡγησάμενον. 6. οἰώνης. 9. οἰώνη. 29, 
ἡλέκτρας. 
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18. δύπτου κέλωρος] τοῦ “Ιαρδάνου τοῦ υἱοῦ 

τῆς Ἠλέκτρας καὶ Ζιός, ὅστις καταλιπὼν τὴν Σαμο- 
ϑράκην ἐν τῷ κατακλυσμῷ κατασκευάσας σχεδίαν καὶ 
δ᾽ “9 4 ᾿ 27 ὔ ὔ 3. 
δίψας ἐπὶ τὴν Ἶλιον παρεγένετο. στένω οὐν, φησι, 

στένω, καὶ τοὺς τάφους τοῦ υἱοῦ τῆς Ἠλέκτρας. δύπτου 
δὲ εἶπε τοῦ συνεχῶς δύνοντος ἐν τῇ σχεδίᾳ διὰ τὸ 
χειμάξεσϑαι, ἢ τοῦ κολυμβητοῦ" ἢ παρὰ τὸ εἰς δύο 
ξύλα πήξαντα τὰς σχεδίας ἀπὸ Σαμοθϑρῴάκης πλεῦσαι 
φεύγοντα τὸν ἐπὶ “Ιευκαλέωνος κατακλυσμόν. 

Π4 5ᾳ. πόρκος] ξῷῴόν ἐστι παρὰ τὸν Ἴστρον 
Ἁ Α ’ 3 ΄ ; Ἁ . Ὁ 

ποταμὸν τὸν λεγόμενον Ανουβιον᾽ περιέχεται δὲ λεπτῷ 

δέρματι, καὶ φυσώμενον γίνεται ἀσκοειδές" καὶ οὕτω ρματι, καὶ φυσώμενον γ 5 
νήχεται ἕως λεπτυνϑῇ, καὶ ἐξέρχεται ἐπὶ τὴν γῆν καὶ 
νέμεται" καὶ εὐθέως ψυχόμενον ϑνήσκει. μονήρη δὲ 
εἶπε διὰ τὸ μιᾷ κώπῃ χρῆσϑαι ἐν τῇ σχεδέᾳ. τὸ δὲ 
ἑξῆς οὕτως" ὡς ὁ πόρκος τῷ ἰδίῳ δέρματι καϑάπερ 
Π »ν ) ΄ ᾿ " ,»᾿ Φ ν᾿. ς 
ἀσκῷ ἐπισκεπῶσας τὸ δωμὰ νήχεται. οὐτῶς καὶ ὁ 

Ζάρδανος ἐπὶ τῆς σχεδίας ἔπλασε δ΄ λίϑους ἔχων καὶ 
σκεπάξων ἑαυτοῦ τὸ σῶμα καϑάπερ πόρκος. 

11. Ζήρινϑον τὸ Θρακικὸν σπήλαιον καταλιπὼν 
τῆς Ῥέας ὁ Δάρδανος, ὡς δέ τινές φασι, τῆς “Ἑκάτης. 

καὶ γὰρ Σώφρων ἐν τοῖς Μίμοις φησὶν αὐτῇ κύνας 
ϑύεσϑαι. 

80. καχλάξων] ἠχῶν, ψοφῶν. νασμός, ὄμβρος, 
κατακλυσμός, ἀπὸ τοῦ νάω ῥῆμα, ὅϑεν καὶ νᾶμα καὶ 
ψναύτης καὶ ναῦς. 

ΒΟΒΙΡῚΤ, 22. ΣΙώφρων] ΕἾ. 1 Βούζοι [ΞΟΡὨ ΤΟ ΘΟΥ τα ΤΑΪΤΔΟΥΥ. 
τοῖα. (Δαυίθηρ. 1861.) 

:. γ. 23, ὅ. ἡλέκτρας. 10. ξῶον ἐστὶ. 11. ἀσκὴν. 
19. σκάξων. 420. ξήρινϑον [0]. 82, 24, καχλάξων νασμός" 
ἠχῶν ψοφῶν" ὄμβρος κτλ. 43. νάμα. 

20. 
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84 5αᾳ. φάλλαι τε καὶ δελφῖνες] τὸ ἑξῆς, φάλλαι 
τε φέρβονται, αἵ τε φῶκαι, αἱ ἐπ’ ἀρσένων βροτῶν 
λέκτρα ϑουρῶσαι. λέγονται γὰρ αἱ φῶκαι ἐπιϑυμητικῶξ 
ἔχειν πρὸς τὰς συνουσίας τῶν ἀνδρῶν. 

ἄλλως. φάλλαι καὶ οὗ δελφῖνες φέρβονται φηγὸν 

καὶ τἄλλα αὖ τ᾽ ἐπ’ ἀρσένων βροτῶν λέκτρα ϑουρῶσαι 
φῶκαι. 

86. λεύσσω ϑέοντα γρυνόν] περὶ ᾿Ζλεξάνδρου 

ποιεῖται τὸν λόγον. σπουδάξοντα τὸν ᾿Δ4λέξανδρον. 
ϑεωρῶ περὶ τὴν ἁρπαγὴν τῆς Ἑλένης. γρυνὸν δὲ 
εἶπε τὸν ᾿Δλέξανδρον κατὰ μετωνυμίαν καλέσας" γρυνὸς 

γάρ ἐστιν ὁ κορμός" καὶ Ὅμηρος 
γρυνοὶ μὲν δαίοντο, μέγας δ᾽ “Ἥφαιστος ἀνέστη. 

λαμπάδα δὲ λέγει τὸν αὐτόν, παρ᾽ ὅσον ἡ ᾿Εκάβη 
ἐγκυμονοῦσα ἔδοξε κατ᾽ ὄναρ λαμπάδα τεκεῖν. τινὲς 
ὃὲ ἤκουσαν γρυνὸν ἐπτερωμένον τὴν ναῦν, διὰ τὰς 
κώπας ἤτοι τὰ πτερά, παρόσον τὴν πορείαν δι᾽ αὐτῶν 
στοιξῖται. 

81. τρήρωνος εἰς ἄρπαγμα)] τῆς δειλῆς καὶ 
ταχϑίας καὶ κατωφεροῦς" οἰκεῖον γὰρ ᾿Αφροδίτης τὸ 
ξῷον" ἢ ἐπεὶ καὶ τὸν ᾿Δλέξανδρον ἀετῷ ἀπείκασεν ἐπὶ 
τὴν ἁρπαγὴν ἐπειγόμενον. πεφναέας δὲ κυνός, τῆς 
Ἑλένης. ἢ ἀπὸ τόπου τῆς “ακωνικῆς, ἢ διότι πολλοὶ 
δι’ αὐτῆς ἀπέϑανον᾽ κυνὸς δὲ τῆς ἀναιδοῦς, κατὰ 

τὸν Ὅμηρον 
εἵνεκ᾽ ἐμεῖο κυνὸς κακομηχάνου. 

Πέφνη τὸ τῆς “ακωνικῆς ἀκρωτήριον, ὅϑεν ἡ Ἑλένη 

ὡρμᾶτο. 

ΒΟΕΙΡΤῚ. 12. Ὅμηρος] Ερΐοο. αὐ. ΒΊΔρΊησα. (1108. 1877) 
10. 4. 258. Ὅμηρον] ἸΠ]. 2 8586 -᾿ 844. 

των. 1. φαλλαέτε φέρβ. 8, 6. λέκρα. 8, λεύσω. 1ὅ. ἔδοξα. 



ΑὉ ΤΥΟΟΡΗΒΟΝΙῚΒ ΑΤΕΧΑΝΌΒΑΜ, (8 

88. ἣν τόργος ὑγρόφοιτος] ὁ Ζεὺς ἢ ἡ Νέμεσις" 
παρόσον κύκνῳ ἀπεικασϑεὶς ὃ Ζεὺς Νεμέσει τῇ ̓ Ὡὡκεανοῦ 
συνῆλϑεν, ἐξ ἧς γεννᾶται ὠόν, ὅπερ λαβοῦσα ἡ “ήδα 
ἐθέρμαινε καὶ ἔτεκε τὴν Ἑλένην καὶ τοὺς ΖΙιοσκούρους. 
τὸ δὲ ὑγρόφοιτος γράφεται καὶ ὑψίφοιτος. κυρίως 
ὁ γύψ. νῦν δὲ τὸν κύκνον λέγει. ὃν μιμησάμενος ὃ 
Ζεὺς συνεμίγη τῇ Δήδα. ὑγρόφοιτος δὲ ὁ ἐν τοῖς 
ὑγροῖς φοιτῶν καὶ ἀναστρεφόμενος ὁ γύψ᾽ νῦν δὲ τὸν 
ἀετὸν ἢ τὸν κύκνον λέγει. 

89. κελυφάν ῳ] κέλυφος πᾶν τὸ τοῦ φοῦ ὄστρακον. 
στρόβιλος δὲ πᾶν τὸ περιφερές" τὴν στρογγύλῳ κελύφῳ 
περιβεβλημένην" λέγει δὲ τῷ ὠῷ, ὅπερ ἡ Νέμεσις τῷ 
Τυνδάρεῳ δέδωκεν, ὁ δὲ τῇ Δήδᾳα᾽ ἐξ ἧς ἡ Ἑλένη. 
ἢ τῷ γλύμματι καὶ ὑμένι τοῦ φοῦ, διὰ τὴν ἱστορίαν 
ὅτι ἐκ ξῴου ἐγεννῶντο ἡ Ἑλένη καὶ οἵ ἀδελφοὶ αὐτῆς. 

90 54ᾳ. καὶ δή σε ναύτην] καὶ δή σε, ὦ ᾿4λέ- 
ξανδρε. ἣ ̓Αχερουσία καὶ καταιβάτις τρίβος, 
λέγει δὲ τὸ Ταίναρον ἀκρωτήριον τῆς “Δακωνικῆς. ἐν 

ᾧ φασιν εἶναι κάϑοδον εἰς “λιδου, ϑέλουσα εἰπεῖν 

ὅτι εἰς Δακεδαίμονα ἀφίξῃ ναυτιλλόμενος" εἶπε τὴν 

᾿ἀχερουσίαν τρίβον, ἵνα δείξῃ ὅτι καὶ ἐκ ταύτης τῆς 
προφάσεως ἀφίξῃ, ὦ ᾿Δ4λέξανδρε, εἰς “Ἧιδου" ὕστερον 

γὰρ ἀπέϑανε διὰ τὴν Ἑλένην. 
91. καταιβάτις πύγαργον] πύγαργον δειλὸν ἢ 

ἄρπαγα" πύγάργος δὲ εἶδος ἀετοῦ" ὁ δὲ Σοφοκλῆς 
πύγαργον ἐπὶ τοῦ δειλοῦ λαμβάνει" ἢ πύγαργον ἀπὸ 

ΒΌΒΙΡΤΤ, 3ὅ. Σοφοκλῆς} ΕὟ. 981 Ὀϊπᾶ. -Ξ 971 Νδθοῖ. 

1. Υ. 12, νέμέσις τῷ τυνδαρέω. 18. δέδωκεν 6 ἸΤζοίχδθδ 
Θοτηταθαθαχῖο ΒΌΡΡΙΘΥΙ. 17. Οο, ἀχερουσίαινϑ 920. εἶχε. 
25, ὑστερὸν. 

9 ὅ 
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τῆς δειλῆς λευκῆς πυγῆς λέγει" ὥσπερ ἐκ τοῦ ἐναντίου 

μελαμπύγης τῆς ἰσχυρᾶς. 
93. ὡς πρόσϑε κάλλους τὸν ϑυωρίτην] ϑυω- 

οίτην τὸν τραπεξίτην, ἀργυρογνώμονα, κριτὴν Ἥρας 
καὶ ᾿Δφροδίτης καὶ ᾿Αϑηνᾶς᾽ ὃ γὰρ ᾿Δ4λέξανδρος 
αὐτὰς ἔχρινεν, ὅτε τὸ μῆλον εἶχον. ϑυωρὸς δὲ 
κυρίως ἡ τράπεξα, παρὰ τὸ τὰ ϑύη δέχεσθαι, ἢ 
τὰ ϑύη δεχομένη τῶν ϑεῶν᾽ νῦν δὲ μεταφορικῶς 

εἶπεν ἢ παρὰ τὸ τὰ ϑύη φυλάττειν. καὶ ϑυωρίτης 
ὁ τραπεξίτης. 

100 5ᾳ. πεύκης ὀδόντας] καλεῖ τὰς ἀγκύρας. 

αὗται γὰρ καὶ ἐχέτορες καὶ φύλακές εἰσι τοῦ σάλον 
τῆς ϑαλάσσης καὶ τῆς πλημμυρίδος" τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" 
ἐν αἷς πόλεσι πρὸς τὰ κύματα τοὺς καμπύλους τῆς 

νεὼς ὀδόντας καὶ τῆς πλημμυρίδος ἕκτορας 
δχάσας ἀναπαύσεις τῶν κινήσεων τὸν εἰναφώσσωνα 
στόλον. 

ἄλλως. τὸ ἑξῆς ὑπερβατόν: πρὸς ϑῖνα' ἡ γὰρ 
πρὸς κάτωϑεν᾽ εἰ γὰρ γράψομεν εἰναφώσσωνα, ἔσται, 
ὥς φησι Φερεκύδης, ὅτι μετὰ ε΄ νεῶν ἔπλευσεν ὁ 
᾿Δλέξανδρος. 

- ΄ 2 Ἁ Α - 

110. νήσῳ δ᾽ ἐνὶ δράκοντος] δράκοντα διφυῆ 
- Ἁ ᾽ ᾽ ἢ 2. Ἁ 9 ΄ 

καλεῖ τὸν Κέκροπα, διότε φασὶν αὑτὸν τὰ ἐπάνω 

ΒΟΒΙΡΤΙ. 20. Φερεκύδης} [ἡ ΟΟἸ]Θοἰ Ομ α5. ἔγαρταθηξογατα 
ἀοριάογαΐυτ. 

ιν. 1. λευκὲ πύλης. 2. μελανπύγης. 8. ϑυρίτην᾽ τὸν τρ. 
Ἵ. ἡ ΔᾺ ἢ διαθίσαθμα. 11. πεύκης 6᾽ πεύκεις (νυ 6], πεύκαις) ΘΟΥΥ. 
12. αὔται. 18, 1δὅ. πλημυρίδος. 16. ἀναπαύσῃ οοἃ.; σου. 
Θοθθου ἴῃ Μαβ. ἤβοῃ. γο]. ΧΧΧΙΥ͂ (4819) Ρ. 449 ποῦ. 1. 18. 
ἄλλως -- κάτωϑεν)] Οὗ, Βοβθοσ 1. 1. 20, Οοᾶ. ξ; Ἰορ. ἐννέα. 
22. νήσῳ ἴο], 837 ταᾶγρ. ΒΌΡ. 



ΑὉ ΠΥΟΟΡΗΒΟΝΙΚ ΑΓΕ ΧΑΝΌΒΑΝ. ὙΠῸ) 

ἀνδοός, τὰ δὲ ὑποκάτώ ὄφεων ἔχειν᾽ οἱ δέ φασιν ὅτι 
διὰ τὸ μέγεϑος τοῦ σώματος διφνὴς ὠνομάσϑη.. 

111. ἀκτὴ δὲ ἐκαλεῖτο τὸ πρότερον ἡ ̓Δττική. γη- 
γενοῦς δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ μυϑεύονται τοὺς ᾿4ϑηναίους 
ἐκ τοῦ ᾿Ερεχϑέως γενέσϑαι, ὅντινα ἡ γῆ ἔτεκεν, ὡς 

Ὅμηρος 
τέκε δὲ ξείδωρος ἄρουρα. 

112, τὴν δευτέραν ἕωλον οὐκ ὄψει) φησὶν ὅτι 
τὴν χϑεσινὴν ᾿ἀφροδίτην οὐκ ὄψει" ἅπαξ γὰρ αὐτῇ 
συνεγένετο ἐν τῇ ᾿Δττικῇ, καὶ πλεύσας εἰς Αἴγυπτον 
ἀφῃρέϑη αὐτὴν ὑπὸ Πρωτέως" ὁ δὲ ποιήσας εἴδωλον 

. ἀπῇρεν εἰς Τροίαν. 
110. ὁ γάρ σε συλλέκτρονο)] ὁ γὰρ πόσις τῆς 

Φλεγραίας Τορώνης, οὕτως γὰρ ἐκαλεῖτο ἡ τοῦ Πρω- 
τέως γυνή, νοσφίδσει σε τῶν γάμων τῆς Ελένης" ἡ δὲ 
ἀπόδοσις τῆς συντάξεως ὑπερβατή ἐστιν εἰς τὸ νο- 
σφιεῖ γάμων (180): σκυϑρωπὸς δέ ἐστι διὰ τὸν τῶν 
παίδων αὐτοῦ ϑάνατον᾽ οὔτε γὰρ ἐχάρη διὰ τὴν φύσιν 
οὔτε ἐλυπήϑη διὰ τὴν ξενοκτονίαν αὐτῶν. 

116 58ᾳ. Φλεγραίας πόσις] Φλεγραία τὸ πρὶν 
ἐκαλεῖτο ἡ Θρῴκη διὰ τὸ τοὺς Γίγαντας ἐκεῖ πεφλέχϑαι" 
Τοφώνη δὲ γυνὴ Πρωτέως, Φλεγραία τὸ γένος οὖσα' 

ἐξ ὧν γεγέννηνται παῖδες τοῦ Πρωτέως λέγω καὶ 

Τορώνης, Τμῶλος καὶ Τηλέγονος᾽ λέγεται γὰρ ταύτην 

γεγαμηκέναι ἀπὸ Αἰγύπτου ἐλϑών᾽ τοὺς οὖν παῖδας 

μὴ φέρων ὁρᾶν διὰ τὴν ἕξενοκτονίαν, ἐπανῆλϑεν εἰς 
Αἴγυπτον, τοῦ Ποσειδῶνος αὐτῷ διὰ σπηλαίων ϑα- 
λασσίων τὴν ὁδὸν δεδωκότος. 

ΒΟΒΙΡτΤ. 8. Ὅμηρος] ἢ]. Β δ48, 

τι Υ. 8. ἔωλον. 11. Ῥοβὺ εἴδωλον βίσιδ Ιδοῦπδθ Ροβαΐ. 
16. σὲ αἀάϊάϊ!. 2420. Φλεγρ. πόσ. [Ὁ]. 885 πιᾶτρ'. ᾿ξ. 21. αὐτὸν. 

2ὅ 
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124, τέκνων ἀλύξας]) οἱ τοῦ Πρωτέως παῖδες 

ἐφόνευον τοὺς παριόντας ἐν Αἰγύπτῳ ξένους κατα- 
παλαίοντες αὐτούς. μὴ φέρων οὖν τὴν ἀδικίαν αὐτῶν 
ὁ Πρωτεύς, μετῴκησεν εἰς Παλληνίαν πόλιν τῆς Θράκης" 
ἀναιρεϑέντων δὲ τῶν παίδων αὐτοῖ ὑπὸ Ἡρακλέους, 
ηὔξατο τῷ πατρὶ Ποσειδῶνι ὅπως αὐτὸν ἀποκαταστήσῃ 
πάλιν εἰς τὴν πατρίδα' χάσμα οὖν φησι γενόμενον 

ἐκόμισεν αὐτὸν εἰς Αἴγυπτον" τοῦτο οὖν φησιν ἀστί- 
βητον οἶμον. 

128 54. κεῖνός σε Γουνεύς] ἐκεῖνός σε ὁ Πρω- 
τεύς, ὥσπερ ὁ τῆς δίκης ἐργάτης Γουνεύς, στερήσει 
τῶν γάμων. ὃ Γουνεὺς δὲ οὗτος "άραψ ἦν τὸ γένος 
καὶ δίκαιος πάνυ, ὅστις διὰ δικαιοσύνην στασιάξοντάς 

ποτὲ τοὺς Φοίνικας καὶ Βαβυλωνίους ἐλϑὼν μετήλλαξε 
σταλεὶς ὑπὸ Σεμιράμιδος. τούτῳ γοῦν τῷ Γουνεῖ ἀπεικάξει 
τὸν Πρωτέα, ὡς δικαίως τὴν Ελένην ἀφελόντα 4λέξανδρον. 

ϑυγάτηρ δὲ τοῦ Ἡλίον Θέμις, διότε καὶ αὐτὸς 
πάντα ἐφορᾷ καὶ πάντα ἐπακούει. ὅϑεν καὶ ᾿Ιχναία, 
διὰ τὸ κατ᾽ ἴχνος τῶν ἀνθρώπων πορεύεσϑαι. 

182 5ᾳᾳ. ὃς τοὺς “ύκου τε καὶ Χιμαιρέως 

τάφους] εἰπὼν ἄνω ὅτι δικαίως ἀφείλετο τὴν “Ελένην 
᾿Αλεξάνδρῳ ὃ Πρωτεύς, νῦν λέγει τὴν ἀδικίαν τοῦ 
᾿“λεξάνδρου καί φησιν ὅτι σὺ οὐκ αἰδούμενος τοὺς 
“άκωνας τοὺς τιμήσαντας κατὰ χρησμὸν τοὺς τάφους 
τῶν συγγενῶν ἡμῶν, “ύκου τε καὶ Χιμαιρέως, οὐδὲ 
τοῦ ᾿ἀνϑέως τοὺς ἔρωτας, ὄντινα ἀνελὼν διεσώϑης. 

ὑπὸ Μενελάου, οὐδὲ τὸν ἅλα τὸν τοῖς ξένοις σύνδειπνον 

ΒΟΕΙΡΤῚ. 18, πᾶντα --- ἐπακούει οχα, Οἄ. 1 109. 

τ. ν. 2. ἐφήϊνευον. 16. γοὖν τῷ γονεῖ. 18, ἑπακούει. 
21. ἀφείλατο. 



ΑὉ ΤΥΟΟΡΗΒΟΝΙΞ ΑἸΕΧΑΝΌΒΑΝ. {{] 

(εἶχον γὰρ πάλαι τοὺς ἅλας ἐν ταῖς τραπέξαις σύμβολον 

ξενοδοχίας) ἐκαρτερήσας ἐν τῇ δίκῃ τῶν ϑεῶν ἁμαρτεῖν, 
καὶ τὴν Ἑλένην αἱρετίσασϑαι" λέγει δὲ δίμην τῶν 
μυϑευομένων ϑεῶν, Ἥρας, ᾿Αϑηνᾶς, ᾿Δφροδίτης, διὰ 
τὸ μῆλον. ἡ δὲ ἱστορία περὶ Δύκου καὶ Χιμαιρέως 
ἐστὶν οὕτως. λοιμοῦ κατασχόντος ποτὲ “ακεδαιμονίους 
καὶ χρειομένων αὐτῶν, ἀνήγγειλεν ὃ ϑεὸς τιμῆσαι 
τοὺς τάφους “ύκου καὶ Χιμαιρέως. ἦσαν δὲ οὗτοι 
υἱοὺ Προμηϑέως καὶ Κελαινοῦς τῆς ᾿άτλαντος" οἵ δὲ 
“ακεδαιμόνιοι ἀπέστειλαν τὸν Μενέλαον ἐκτελέσαι τὰ 
τοῦ χρησμοῦ" ἐλθὼν δὲ οὗτος εἰς Τροίαν, ἐξενώϑη 
᾿Δλεξάνδοῳ. ἦν δέ τις ᾿άντήνορος υἱὸς λεγόμενος 
᾿Ανϑεύς, ὅστις ἦν εὐπρεπέστατος, ἤρων δὲ αὐτοῦ 
Ζηίφοβος καὶ ᾿4λέξανδρος" συνέβη δὲ ἀναιρεϑῆναι τὸν 
παῖδα ὑπὸ ᾿Δ4λεξάνδρου ἀκουσίως" ὁ δὲ φοβούμενος 
τὴν ποινήν, ἀπῇρε σὺν Μενελάῳ, καὶ ἐλθὼν εἰς 
Σπάρτην προσεφιλιώϑη τῇ Ελένῃ, ἥντινα καὶ ἁρπάσας 
ᾧχετο. ὀνειδίξει δὲ τὸν ᾿4λέξανδρον ὡς ἀντὶ τῆς 
εὐεργεσίας κακὰ διαπραξάμενον τῷ Μενελάῳ. 

185. ἁγνέτην δὲ πάγον ἤγουν τὸν ἅλα" ὃ γὰρ 
Ποσειδῶν ἐστι τῆς ϑαλάσσης ἔφορος, ἧς πηγνυμένης οἵ 
ἅλες γένονται, ὅϑεν καὶ πάγος. ἁγνίτην δέ, διὰ τὸ 
ἀφανίξειν, ὅϑεν ἐν παροιμίᾳ" 

ϑάλασσα κλύξει πάντα τἀνθρώπων κακά. 

ξένοις δὲ σύνδορπον, ἐπεὶ κατὰ τὸ ἔϑος, ὅταν 

ἑστίων ξένους ξένοις ἅλας παρετίϑεσαν. 

1317. λάξας τράπεξαν] τὴν τοῦ Μενελάου λέγει 

ΒΟΆΙΡΙΤ, 24. ϑάλασσα -- κακά τῷ Ἐπαγ, ΡῈ. Ταῦτ, 1198. 

των. 9. κελαινοῦ τοῦ ἅτλ. 106. ποίνην 6. Βδολχη. (γο]αἱῦ 
ποινήν); ατο. οὐ γε. πόλιν. σὺύμμενελάωι. 11. τῆς “Ἑλένης. 
ὩἹ, λάξας 0], 885, 
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τράπεξαν. φασὶ δὲ ὅτι τὸν ᾿4λέξανδρον ἐκτεϑέντα 
ἄρκτος ἐθήλασεν ἐν τοῖς ὄρεσι. 

189. τοιγὰρ ψαλάξεις] ἀπὸ παροιμίας, εἰς κενὸν 
κρούδσεις τὰς χορδὰς καὶ ψηλαφήσεις, οὐκ ἐπὶ σίτῳ 

καὶ δώροις κιϑαρίξων" αἰνίττεται δὲ μόριον ἀνδρός. 
148. τῆς πενταλέκτρου]) τῆς Ἑλένης" πέντε γὰρ 

αὐτὴν ἔγημαν" Θησεύς, Μενέλαος, Πάρις, 4ηίφοβος, 
᾿Δχιλλεὺς κατ᾽ ὄναρ. 

144. γυιαὶ γὰρ εὐναστῆρας]} τὸ ἑξῆς οὕτως" 
αἱ χωλαὶ γὰρ ἄμναμοι τῆς Τηϑύος, λέγει δὲ τὰς Μοίρας, 
ἐν τοῖς τρισὶν ἀτράκτοις κατέκλωσαν καὶ ἐπεμοίρασαν 
τοὺς εὐναστῆρας τῆς Ἑλένης τῶν γάμων τὰ πεντά- 
γαμβρα νυμφεῖα μερίσασϑαι" χωλαὶ δὲ παραδέδονται, 

ὅτι οὐ ταχέως μετέρχονται εἰς τοὺς ἀνθρώπους. 
148, πτηνοὺς τριόρχας}] ἤτοι τοὺς ἀετοὺς 

εὐοφϑάλμους εἶπεν" εἶδος γὰρ ἱεράκων ὀφϑαλμοβόλων᾽" 
ἢ τῆς Ελένης εὐορφϑάλμου οὔσης καὶ διὰ τῶν ὀρθαλμῶν 
ἀπατώσης τοὺς ἄνδρας. 

149. τὸν δ᾽ ἐκ Πλυνοῖ τε] Πλυνὸς χωρίον 
“Διβυκὸν ἀπὸ “Δακεδαίμονος, Κᾶρες γὰρ ᾧκουν πόλιν 
τῆς Δακεδαιμονίας. ἢ τόπος ἐν Διβύῃ ὁ Πλυνός, 
ὅϑεν ἦν “Ἄτλας ἀπὸ Ἄτλαντος δέ φασι κατάγεσϑαι 
τὸν Μενέλαον" άτλαντος γὰρ Στερόπη, Στερόπης δὲ 

καὶ Ὑπερόχου Οἰνόμαος, οὐ Ἱπποδάμεια; ἧς Πέλοψ. 

Πέλοπος δὲ ᾿Ατρεύς, οὗ Μενέλαος" καὶ ᾿'4γαμέμνων ἐξ 

᾿Δερόπης μητρός, Κρήσσης. 
160. βλαστόντα ῥδίξης ἡμικρῆτα) ἡ γὰρ μήτηρ 

ΒΟΕΙΡΤα. 8. παροιμέας} Ρατοσχαίορυ. ατ. ΠΡ. 7Ὅ2, 19 θά. 
1μοαύβο. 

τον. ὅ. δὲ ἀροβί. 10. ἄμναμμοι. 11. ἐπέἐμοίραναν. 
9ὅ, δὲ ἀροβῦ. 
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Μενελάου ᾿Δερόπη ἐκ Κρήτης ὑπῆρχεν, ὁ δὲ Πέλοψ 

“υδός, οἵ δὲ Δυδοὶ βάφρβαροι᾽ διὰ τοῦτο οὖν ἡμικρῆτα 

βάρβαρον. 
151. Ἐπειὸν οὐκ ᾿Δργεῖον) φασί τινες ὅτι ἐν 

Ἤλιδι ἐγεννήϑη διὰ τὸ τὸν Οἰνόμαον ἐκεῖσε βασιλεῦθαι" 

φησὶν οὖν ὅτι οὔτε ᾿Επειὸς οὔτε ᾿Δργεῖος ἀκραιφνώς" 
᾿Δργεῖος δὲ νῦν ἀντὶ “ακδδαιμόνιος, ὡς Ὅμηρος 

᾿Δργείην Ἑλένην. 

162. οὗ πάππον] Τάνταλος καλέσας τοὺς ϑεοὺς 

εἰς εὐωχίαν, παρέϑηκε τὸν υἱὸν αὐτοῦ Πέλοπα ϑύφας, 
ἵνα φάγωσι, τὸ φιλόξενον αὐτοῦ ἐνδεικνύμενος" οἷ δὲ 
γνόντες ἀπέσχοντο μόνη δὲ Ζημήτηρ οὐκ ἔγνω διὰ 
τὸ μεμηνέναι αὐτὴν διὰ τὴν ἁρπαγὴν τῆς Κόρης" ὅϑεν 
λαβοῦσα τὸν ὠμοπλάτην ἔφαγεν. 

108. Ἕρκυνν᾽ Ἐριννύς] ἐπώνυμα ᾿ἴΖήμητρος" 
καὶ Καλλίμαχος ᾿Εριννὺν καλεῖ τῆν Ζήμητρα λέγων". 

Ἔρινύϊ Τιλφωσαίης. 

Θουρία δέ, ἡ δρμητικὴ καὶ ἔνϑους διὰ τὴν τῆς Κόρης 
ἁρπαγήν. Ξιφηφόρος δέ, διότι ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἵδρυται 
ἡ Ζημήτηρ ξίφος ἔχουσα, ὅϑεν ξιφηφόρον αὐτὴν εἶπεν. 

1606. ὃν δὴ δὶς ἡβήσαντα) τὸ ἑξῆς, ἔστειλεν ὁ 
Ζεὺς τὸν Πέλοπα ἀγωνισόμενον εἰς τὴν πέτραν τοῦ 
Μόλπιδος., καὶ ἀναιρήδσοντα τὸν τοὺς γαμβροὺς φο- 
νδύοντα Οἰνόμαον, πενθερὸν αὐτοῦ ὄντα, ὃν ἀνεῖλεν 
ὁ Πέλοψ ταῖς βουλαῖς Μυρτίλου. 

1δ75α. φυγόντα Ταυμέδοντος] τοῦ Ποσειδῶνος" 

ΒΟΒΙΡΤΙ. 1. Ὅμηρος] []. Β 161, 111 οἷο. 16. Καλλίμαχος] 
Ἐν, 207, 

τι γ᾿ 2. λοιδός --- λοιδοὶ. 12. γνῶντες. 14. λαβὼν. 
28, τὸν ἀθοβὺ; ΒΌΡΡΙΘΥΙ οχ γ αὐ, 

Θι 
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ἤρα γὰρ αὐτοῦ καὶ ἁρπάξαι ἤϑελεν" ἢ Ναυμέδοντος, 
τοῦ τῶν νεῶν βασιλέως" ἢ Δαμέδοντος, τοῦ ἁλιμέδοντος, 
κατὰ συναλιφήν᾽ τὸν δὲ ἔστειλεν ὁ Ζεὺς ἀπὸ τῆς 
“Δυδίας" τὸ δὲ ᾿Ερεχϑεὺς τινὲς μὲν ἐπὶ τοῦ Ποσειδῶνος, 
ἄλλοι δὲ ἐπὶ τοῦ Διὸς ἤκουσαν. 

100,τοῦ Ζηνὶ δαιτρευϑέντος] αὐχμοῦ κατασχόν- 
τος τὴν Ἦλιν ἐχρήσϑη σφαγιάσαι αὐτοὺς ἐπὶ τῇ παύσει 
τοῦ αὐχμοῦ παῖδα εὐγενῆ, καὶ ἐσφαγίασαν. ἑκόντα 
"Μόλπιν τινὰ λεγόμενον, καὶ εὐϑέως ἐρράγη ὑετός" οἱ 

δὲ Ἠλεῖοι ἐποίησαν Ὀμβρίου Διὸς ἱερόν, ἕν ᾧ ἐστιν 

ἀνδριὰς τοῦ Μόλπιδος. Μόλπιδος οὖν πέτραν (109) 

τὴν Ἦλίν φησιν, ἔνϑα καὶ ἠγωνίξετο ὁ Οἰνόμαος μετὰ τῶν 
μνηστήρων τῆς ϑυγατρὸς αὐτοῦ Ἱπποδαμείας καὶ νικῶν 

αὐτοὺς ἀπέκτεινεν" ἐλϑὼν οὖν Πέλοψ καὶ ἀγωνισάμενος 

ἐνίκησε τὸν Οἰνόμαον καὶ ἔλαβε τὴν Ἱπποδάμειαν. 
161. γαμβροκτόνον] δόλῳ γὰρ ἐνίκησεν ὁ Πέλοψ 

τὸν Οἰνόμαον κατὰ βουλὴν ᾿πποδαμείας καὶ Μυρτίλου, 
οἵτινες τοὺς τροχοὺς τοῦ ἄρματος αὐτοῦ ἐποίησαν ἐν 

τῷ τρέχειν ἐκπεσεῖν, ἐκβαλόντες τὰ σίδηρα τὰ. ἔξω 
πεπηγμένα καὶ κατέχοντα τοὺς τροχοὺς πρὸς τὸ μὴ 
ἐξέρχεσϑαι ἐν τῷ τρέχειν. 

108 584ᾳᾳ. ἤρτυσε τὸν δὲ λοῖσϑον] παίξει ὁ 
“υκόφρων εἰς τὸ λοῖσϑον ποτόν. φησὶν οὖν τὸν 
ἔσχατον σκύφον πιὼν τοῦ Νηρέως, ἀντὶ τοῦ τὸ τελευ- 
ταῖον πόμα, εἰς τὸ καλόύμενον ἀπ᾽ αὐτοῦ Μυρτῷον 
πέλαγος κατέδυσε. τὸ ἑξῆς διχῶς, καὶ τάφους Νηρέως 

καὶ σκύφον. 

ὥρων. 1. «ἤρα --- ἁρπάξαι] ἤρα γὰρ αὐτὸ ἀρπ. Μᾶτο. ἦρα γὰρ 
αὐτὸν καὶ ἄρπ. Ψαΐ. 80. β'σιθου. ρ. 449. ποῦ. 4; οουτ, Βθοθτα, 
8. τὸ δὲ. η. ἧλιν. 12, φασιν, ἔνϑεν. 14. ἀπέκταινεν. 
.16. γαμβροκτόνον ἴο]. 847, 19, ἐκβ. δὲ σέδι 243, ἥρτυσε τόνδε. 
28. πότον. τὸ ἔσχ. 24, 21, σκῦφον. 24, τοῦ δροϑύ. 
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τὸ δὲ πανώλεϑρον κηλῖδα] κατηράσατο γὰρ ὁ 
Μυρτίλος τῷ γένει τῆς Ἱπποδαμείας, διότι ὡς ἐρῶν 
αὐτῆς εἰς τὴν ϑάλασσαν ἐρρίφη, ὥς φησιν Εὐριπίδης 
ἐν Ὀρέστῃ" ὁ δὲ Μυρτίλος ἡνίοχος Οἰνομάᾶον, ΨΡύλλα 
δὲ ὄνομα ἵππου. 

168. τὸν δ᾽ αὖ τέταρτον] μετὰ τὴν ᾿Δλεξάνδρου 
τελευτὴν Ζηιφόβῳ ἐγαμήϑη ἡ Ἑλένη. λέγει οὖν τὸν 
Δηίφοβον. λαβεῖν τὰ δευτερεῖα τοῦ πολέμου" ὁ γὰρ 
Ἕκχτωρ εἶχε τὰ πρωτεῖα" οὗτος δὲ μετ᾽ ἐκεῖνον ἦν 
ἄριστος τῶν τοῦ Πριάμου παίδων. 

112 54ᾳ. ἐξ ὀνείρων πέμπτον ἐστροβημένον] 
τὸν ᾿Δχιλλέα φησί; κατ᾽ ὄναρ γὰρ αὐτῇ ἐμίγη οὗτος" 
ἐστροβημένον δέ, ἀντὶ τοῦ τεταραγμένον. τὸν 

μελλόνυμφον" μυϑεύονται γὰρ ὅτι μετὰ ϑάνατον 
᾿Δχιλλεὺς ἠγάγετο Μήδειαν τὴν Αἰήτου ἐν μακάρων 
νήσοις. Κυταϊκὴ δὲ ἡ Μήδεια, Κύτη γὰρ πόλις 
Κολχίδος" ξεινοβάκχη δέ, διότι ξένῳ ὄντι τῷ ᾿Ιάδσονι 
συνεφιλιώϑη κατ᾽ ἔρωτα αὐτοῦ καὶ ἐξεβακχεύϑη, καὶ 
δι᾿ αὐτὸν ἀνεῖλε τὸν ᾿άψυρτον τὸν ἴδιον ἀδελφόν. 

11ῦὅ 5αα. τῆς ξεινοβάκχης, ὃν ποτ᾽ Οἰνώνης) 
Οἰνώνεια ἐκαλεῖτο ἡ Δ ἴγινα, ἀφ᾽ ἧς ἔφυγεν ὁ Πηλεύς. 
φονεύσας τὸν ἴδιον ἀδελφὸν Φώκχον. εὐξαμένῳ δὲ 
ποτὲ τῷ Αἰακῷ οἵ μύρμηκες ἐγένοντο ἄνδρες, ὅϑεν καὶ 
Μυρμιδόνες. οὐ λέγει οὖν ὅτι ὃ Πηλεὺς αὐτοὺς ἄνδρας 
ἐποίησεν ἐκ μυρμήκων, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ πατρὸς γεγονότας 
ἄνδρας" ἐκεῖνος γὰρ ἠνδρείωσεν εἰς δύναμιν" τὸ γὰρ 
ἄνδρας ἀντὶ τοῦ ἀνδρείους ποιήσας" τὸ γὰρ ἀφ᾽ ἑπτὰ 

Βοπιρττ. 4. ἐν Ὀρέστῃ] Υ. 990 8α. 

των. 4. ὃ δὲ] ὁ. 12. φᾶσί. ἐμίγει. 18. τοῦ αὐοϑῦ. 
2ὅ. μυρμέκων. 
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παίδων λέγεται, ὅτι ἡ Θέτις ἑπτὰ ἄρρενας παῖδας 
ἔσχεν ἐκ Πηλέως. καὶ τοὺς μὲν ξξ εἰς πῦρ βαλοῦσα 
ἀνεῖλεν, ὡς ἀνάξια πάσχουσα ἑαυτῆς. ἐπὶ δὲ τοῦ ᾽4χιλ- 
λέως ἐφωράϑη καὶ ἐκωλύϑη. 

181. σφῆκας δαφοινούς] τοὺς ἄγαν φονίους. 

χηφαμοὶ δὲ λέγονται αἵ καταδύσεις τῶν ὄφεων καὶ 
σφηκῶν καὶ μελισσῶν, καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον ξῷον, 

οἷον ἀσπάλαξ' δαφοινοὺς γὰρ καὶ κελαινούς. 

188. οἵ δ᾽ αὖὐ᾽ προγεννήτειραν) τὴν πρώτως 
γεννήσασαν τὸν ἐπώνυμον τοῦ πολέμου Νεοπτόλεμον" 
οὐλαμωνύμου τοῦ Νεοπτολέμου. προγεννήτειραν 

δὲ λέγει τὴν ᾿Ιφιγένειαν, ἐπεὶ κατά τινας ὁ Πύρρος 
ἐκ ταύτης καὶ ᾿Δχιλλέως ἐγένετο. μετὰ δὲ τὸ σφαγῆναι 
αὐτὴν παρέϑετο ὁ ᾿Αχιλλεὺς τὸν παῖδα τῇ 4ηιδαμείᾳ 
ἐν Σκύρῳ. προγεννήτειρα οὖν τοῦ Πύρρου ἡ Ἰφι- 
γένεια. ἄλλοι δέ φασιν ὅτι γράφεται οὐλαδωνύμου, 
ἵνα δηλοῖ τὸν Πάριν. οὐλὰς δὲ ἡ πήρα' διὰ τὴν 
πήραν οὖν ἐκλήϑη Πάρις ὁ ᾿Αλέξανδρος" οἵ γὰρ ποι- 
μένες ἐν πήρᾳ αὐτὸν ἐκτεθέντα εὗρον. οὐλὰς δὲ, 
ὡς εἴρηται, ἡ πήρα. προγεννήτειρα δὲ τοῦ Πάριδος 
ἡ Ἰφιγένεια ἀντὶ τοῦ προγονή, ὥσπερ εἴ τις λέγοι 
προγεννήτειραν εἶναι τοῦ Αἰγίσϑου τὴν Χρυσόϑεμιν, 
τὴν ἐκ τοῦ προτέρου ἀνδρὸς γενομένην τῇ Κλυται- 
μνήστρα᾽ ἡ δὲ Ἰφιγένεια κατά τινας “Ελένης ϑυγάτηρ 
ἐστίν, ὡς καὶ αὐτὸς Πυκόφρων λέγει 

δυεῖν πέλειαιν ὠρφανισμένην γοναῖς. 

ΒΟΆιρσ. 2ὅ, Πυκόφρων} ΑἸοχ. 108. 

τιν. 8. Ῥοβὲ Ἀχιλλέως τορούπηϊαν ὡς ἄν. --- ἑαυτῆς, αὰ88 
ἄρ]ονῦ τὰ. 1. ὅ. σφῆκας κτλ.} Βομοϊίαπη μοο ροβὺ ἐνοπλίσουσιν 
(Ρ. 88, 2) Ἰορίατ. 11. λαμωνύμου. 1. κύῤῥον. 26. γοναῖς 
ΔῈ γονεῖς δι ὈἸσαῦχῃ. 
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τὸ ἑξῆς, οἱ δὲ Ἕλληνες χερνίψαντες, ἤτοι τὴν Ἶφι- 
γένειαν σφαγιάσαντες, στερρὰν εἰρεσίαν ἐνοπλίσουσιν. 

186 8.αᾳ. ἣν ὁ ξύνευνος] φασὶν ὅτι μετὰ τὸ 
ἁρπαγῆναι τὴν Ἰφιγένειαν ὑπὸ ᾿Αρτέμιδος, ἀκούσας 
᾿Δχιλλεὺς ὅτι ἐν Σικυϑίᾳ ἐστίν, ὥρμησε ξητῶν αὐτήν, 
καὶ μὴ εὑρών, ᾧκησε περὶ τὴν Δευκὴν νῆσον, ἤ ἐστιν 
ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ. 

'Σαλμυδὴ σίας] Σαλμυδησσὸς δὲ ποταμὸς Θρφῴκης 

καὶ βάλλει εἰς τὸν Εὔξεινον πόντον, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὴν 

ὀνομασίαν ἔλαβεν ὁ “υκόφρων. τὸ δὲ Ἑλλάδος 

καράτομον, τὴν ὑπὸ τῆς Ελλάδος φασὶ καρατομη- 
ϑεῖσαν ἐν Αὐλίδι" ἢ ἐνεργητικῶς., τὴν τοὺς “Ἕλληνας 
καρατομοῦσαν, διὰ τὴν ἐν Ταύροις ὑπ᾽ αὐτῆς ἕενο- 
χτονίαν. 

δαρὸν δὲ φαληριῶσαν οἰκήσει σπέλον ἐπὶ 
πολὺν χρόνον τὴν καλουμένην Δευκὴν νῆσον σπίλος 

δὲ ἡ νῆσος εἴρηται" τὸ δὲ Κέλτρος ὄνομα λίμνης 
βαλλούσης εἰς τὸν Εὔξεινον πόντον. 

192 5αᾳᾳ. βαϑὺς ἔσω ῥηγμῖνος αὐδ.) ἐν Σκυϑίέᾳ 
ἐστὶν αἰγιαλὸς εἰς μῆκος διήκων χιλίων σταδίων, ὃς 
καλεῖται ᾿χιλλέως δρόμος" ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ στένοντος 
ἄτας καὶ κενὴν ναυκληρίαν, καὶ τὴν ἄφαντον 
εἶδος ἠλλοιωμένην᾽" ἄφαντον δὲ εἶδος. οἵ μέν φασιν 
ἄρκτον, οἵ δὲ ἔλαφον ὑποβεβλῆσϑαι ἀντ᾽ αὐτῆς" γραῖαν 
δέ, τὴν γεγηρακυῖαν ἐν τοῖς. σφαγίοις. ἢ τὴν μετα- 
βληϑεῖσαν εἰς γραῖαν, διὰ τὸ μὴ γνωρισϑῆναι ὑπὸ 
τῶν Ἑλλήνων" τὸ δὲ πέλας ἀπὸ κοινοῦ ἔστι δὲ 
ὑπερβατόν' καὶ πέλας τοῦ κρατῆρος τοῦ “Διδου τοῦ 
παφλάξοντος ἐκ βυϑῶν τῷ πυρί. “Ἧιδου δὲ κρατῆρα 

τιν. ὥ. ἐνοπλίσσουσιν. 11. ἀπὸ 16. σπῖλος. 19. βαϑὺς 
01]. 84, 20, γεγηρακυίαν. 26. γραίαν. 29, ἄδου. 
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λέγει τὸν λέβητα, διὰ τὸ εἰς αὐτὸν σφαξομένους τοὺς 
ξένους εἰσβάλλεσϑαι. ἄλλοι δέ φασι χάσμα εἶναι ἐν 
Ταύροις, ἐξ οὗ φλόγα φέρεσϑαί φασιν, εἰς ὃ τοὺς 
ἀναιρουμένους ἔρριπτεν ἡ Ἰφιγένεια" δαιταλουργίᾳ 
δέ, τῇ ἐν Ταύροις ξενοκτονίᾳ. 

200 5ᾳ. χὡ μὲν πατήσει χῶρον] ὁ μὲν οὖν 
᾿Αχιλλεύς, φησι, πέντε ἔτη εἰς Σκυϑίαν ϑρηνῶν δια- 
τρίψει, ἱμείρων τοῦ λέχους τῆς ᾿ἸΙφιγενείας. οἵ δὲ 
Ἕλληνές, φησιν, ἐν Αὐλίδι περὶ τὸν βωμὸν τοῦ Διὸς 

10 ἑωρακότες τὸν δράκοντα, τὸν σὺν τῇ μητρὶ τοὺς 
στρουϑοὺς φαγόντα, ὄρκους ἀλλήλοις δόντες πλέουσιν 
ἐπὶ Τροίαν. τινὲς δὲ τὸ Κρόνου ἀντὶ τοῦ Κρονίδου 

νῦν ἀνέγνωσαν, ἵν᾽ ἢ τοῦ Διός: οἱ δὲ ἀντὶ τοῦ 

Κρόνου καί φασιν, ὅτι τὸ ἐν Ζελφοῖς μαντεῖον πρό- 
1ὅ τερον τοῦ Κρόνου ἦν, ἔνϑα ἔλαβον τὸν χρησμὸν οἱ 

Ἕλληνες, ὅτι τῷ δεκάτῳ ἔτει τὸ Ἴλιον πορϑήσουσι. 
τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως ληπτέον᾽ τοῦ προμάντιος Κρόνου 
τὸν δράκοντα᾽ καὶ γὰρ ὁ δράκων ἐμαντεύσατο, ὥς 
φησιν Ὅμηρος, ἀλλ᾽’ ὕστερον τοῦ Κρόνον. πρόμαντις 

90 οὖν ὁ Κρόνος, ὁ πρὸ τοῦ δράκοντος μαντευσάμενος, 
ὑστερόμαντις δὲ ὃ δράκων. 

204 βαα. ὅρκων τὸ δευτεροῦχον] ἐκ δευτέρου, 
ἢ τὸ δεύτερον᾽ ἐπειδὴ καὶ τὸ πρῶτον ὅρκους ἔδωκαν 
περὶ τῆς Ἑλένης, ὥς φησιν Ἡσίοδος, νῦν δὲ περὶ τῆς 
στρατείας, ὅπερ ἐστὶ δευτεροῦχον᾽ σωτῆρα δὲ Βάκχον 
τὸν Ζιόνυσόν φησιν, ὅστις αὐτοὺς ἔσωσε τὸ πρὶν ἐν 
Μυσίᾳ ὑπὸ Τηλέφου μέλλοντας ἀπόλλυσϑαι, ἀναδοὺς 

Φι 

2 σι 

ΒΟΕΙΡΤΤ. ὦ. ἄλλοι δέ φασί Οἐ Παρ. Ἰρῃ. Τααῦν. 626. 
19. Ὅμηρος] 1]. Β 808 8αᾳ. 24, Ἡσίοδος] ΟρΡρ. 16. 

των. {. φασι. 18, [ νῦν. 
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ἐξ αὐτομάτου ἄμπελον καὶ σφήλας τὸν Τήλεφον, ὅϑεν 
καὶ Σφάλτης ἐκλήϑη" τῶν πάροιϑεν δέ, ἐπεὶ καὶ 
πρῶτον ἔπλευσαν καὶ ἐνεχϑέντες εἰς Μυσίαν ἐδιώχϑησαν 
ὑπὸ Τηλέφου. τὸ δὲ Ζελφινέου παρ᾽ ἄντρα" φασὶν 
ὅτι ᾿Φγαμέμνων κατὰ χρησμὸν ἐν “]ελφοῖς ἐλϑών, ἐν 
τῷ τοῦ ᾿“πόλλωνος ἱερῷ ἔϑυσε τῷ Διονύσῳ. “]ελφίνιος 
οὖν καὶ Κερδῶος ὁ ̓ ἡἀπόλλων. ταῦρος δὲ ὁ Ζιόνυδος, 
διότι κερατοφόρον αὐτὸν γράφουσιν, ὡς καὶ Εὐρι- 
πίδης ἐν Βάκχαις" 

καὶ πρόσϑεν ἡμῖν ταῦρος ἡγεῖσϑαι δοκεῖ. 
’, } γι Ω’ 3 ᾽ Ἁ 4 

κρυφαίας δὲ χέρνιβας. ὁτι ἐν παραβύστῳ τὰ μυστήρια 

ἐτελεῖτο τῷ Διονύσῳ. 
211 8)4ᾳ. ᾧ ϑυμάτων πρόσπαιον]) ᾧτινι ᾿᾽άγα- 

ῃ 2 ΄, ς , 2 ᾿ “᾿ ᾿ μέμνονν ἀμειβόμενος ὁ Διόνυσος ἀντὲ τῶν ϑυμάτων 
’ ; Α ᾽ ᾿ ᾿ ᾿ δὴν 

πρόσφατον χάριν, τὸν Τήλεφον ὄχηδσει τὸ μὴ ξλεῖν 

τοὺς Ἕλληνας, ἀμπέλου κλήματι τοὺς πόδας αὐτοῦ 
περιπλέξας καὶ ἐμποδίσας αὐτόν. ᾿Ενόρχης δὲ ὁ 
Διόνυσος, διότι μετ’ ὀρχήσεως αὐτοῦ ἐπιτελεῖται τὰ 
μυστήρια ὁ αὐτὸς δὲ Φιγαλεὺς τιμᾶται ἐν ᾿ἀρκαδίέᾳ, 
καὶ Φαυστήριος, διὰ τὸ μετὰ φωτὸς καὶ λαμπάδος 
ἐπιτελεῖσθαι αὐτοῦ τὰ μυστήρια. δαίμων δὲ ᾿Ενόρχης 
ὁ Διόνυσος παρὰ Δεσβίοις" φασὶ δύο ἀδελφοὺς συμ- 
μιγέντας Θυέστην καὶ τὴν Ζίαιτώ. ἐξ ὧν ἐτέχϑη πρῶτος 

"ἭΥνὀ 2 ᾽ὔ .ϑ 2 τ' ἢ ς ᾽ 3 ΄ ς 
παῖς Ενόρχης. ἀφ οὐ καὶ ὁ Ζιόνυδος ᾿νορχηξ᾽ ὁ 

γὰρ παῖς αὐτοῦ ἱδρύσατο... .. ,. ἀπὸ τοῦ ἐδέουν 

ὀνόματος" λέγεται δὲ ἐξ ὠοῦ γεννᾶσθαι. 

ΒΟΈΙΡΤΤ, 9, ἐν Βάκχαις] Υ. 990, 

τιν, 18, χάριν, πρὸς τὸν Τ. σχήσειν. 11. αὐτόν] αὐτός. 
26. Βίριια Ἰβοῦπαθ ροβαϊ. ἴῃ γαῦ.: ἰδρύσατο ἱερὸν καὶ ἐκάλεσε 
ἄπο κτλ. 

10 
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210. λεύσσω πάλαι δὴ σπεῖραν) ἡ μεταφορὰ 
ἀπὸ τῶν δρακόντων τῶν ἐσπειρημένων καὶ ἐνειλημένων 
καὶ δοιξούντων᾽ ὁλκαίων δέ, ἀπὸ τοῦ ὁλκοῦ" τὴν 
δὲ συναγωγὴν τῶν νεῶν σπεῖραν κακῶν. λέγει. 

219 βαα. ὡς μή σὲ Κάδμος] Κάδμος ὃ Ἑρμῆς, 
ἀντὶ Καδμίλος κατὰ συγκοπήν, ὡς γαμφηλὰς - καὶ 
γαμφάς. Καδμίλος δὲ ὁ Ἑρμῆς" τούτου δὲ καὶ Ἴσσης 
τινὸς νύμφης, ἀφ᾽ ἧς καὶ “έσβος ἐκλήϑη Ἴσσα, ἐγεν- 
νήϑη παῖς ὀνόματι Πρύλις" οὗτος μάντις ὦν, προῦ- 
ἐνεχϑέντι τῷ ̓ 4γαμέμνονι τῇ “έσβῳ ὑπέϑετο τὸν τρόπον 
τῆς Ἰλίου ἁλώσεως διὰ μαντείας" εἶπε γὰρ τὴν κατα- 
σκευὴν τοῦ δουρείου ἵππου δώροις πεισϑεὶς ὑπὸ 

Παλαμήδους. "ἅτλας" οὗ Μαῖα, ἧς καὶ Διὸς "Ερμῆς, 
οὗ Πρύλις" καὶ πάλιν άτλας, οὗ Ἠλέκτρα, ἧς καὶ 
Διὸς Δάρδανος, ἀφ᾽ οὗ οἱ Τρῶες" ὅϑεν συγγενὴς 
Πρύλις Τρώων. 

224 53η4ᾳ. μὴ δ᾽ 4ἰσακείων οὑμὸς] 4Δἴσακος, 
υἱὸς Πριάμου, μάντις ὦν, ἔχρησε τῷ Πριάμῳ γεννη- 
ϑέντα τὸν ᾿Δλέξανδρον ἀνελεῖν σὺν τῇ τεκούσῃ" ὁ δὲ 
οὐκ ἐπείσϑη. νυκτίφοιτα δὲ δεέματα λέγει τὸ ὄναρ 
τῆς Εκάβης, ὅτε εἶδε δαλὸν τῆς μήτρας αὐτῆς ἐξελϑόντα. 
μιᾷ δὲ κρύψας" τὸ ἑξῆς, μιᾷ μοίρᾳ, ἤτοι ἑνὶ ϑανάτῳ. 
διπλοῦς δέ, ᾿Εκάβην καὶ ᾿Δ4λέξανδρον. Πημναίῳ δὲ 
πυρί, παρόσον ἐν Πήμνῳ μυϑεύονται εἶναι τοῦ 
Ἡφαίστου τὰς καμίνους.. τὸ δὲ δὴ Παλαίμων᾽ 
Παλαίμων ὃ Μελικέρτης, ὃ τῆς Ἰνοῦς υἱός" οὗτος 
σφόδρα ἐτιμᾶτο ἐν τῇ Τενέδῳ, ἔνϑα καὶ βρέφη αὐτῷ 
ἐθϑυσίαξον. 

282 544. καὶ δὴ διπλὰ] ὁ Κύκνος, Τρὼς ὦν, 

, ἄν. 8. ὀλκοῦ. ὅ. ὡς μή ἴο]. 8δ, 1. κάδμιλος. 117. 
οὐμὸς. 26. Ἰνοῦς] ἡοῦς. 
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ἔσχε παῖδας δύο ἐκ Προκλείας, Τέννην καὶ Ἡμυιϑέαν᾽" 
ἀποθανούσης δὲ Προκλείας ἐπέγημεν ὁ Κύκνος Φιλο- 
νόμην, ἥτις ἐρασϑεῖσα τοῦ Τέννου καὶ μὴ τυχοῦσα 
τῆς ἐλπίδος, κατηγόρησεν αὐτοῦ πρὸς τὸν πατέρα, ὡς 
βιασϑεῖσα ὑπ᾽’ αὐτοῦ. συμφωνοῦντος αὐτῇ καὶ αὐλητοῦ 
τινος Μόλπου καλουμένου. ὃ δὲ ὀργισϑεὶς ἐνέβαλε 
καὶ τὸν Τέννην καὶ τὴν Ημιϑέαν εἰς λάρνακα, καὶ 
ἀφῆκε φέρεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ. ἡ δὲ λάρναξ προσ- 
ὠρμίσϑη τῇ Τενέδῳ, τότε Δευχόφρνυι καλουμένῃ, ἣν 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ὁ Τέννης Τένεδον προσηγόρευσεν. ἀκούσας 
δὲ ὁ Κύκνος ἀνεῖλε μὲν τὴν Φιλονόμην. αὐτὸ οδὲ ἐλϑὼν 
συνῴκησε τοῖς παισὶν ἐν Τενέδῳ. ἐλϑὼν οὖν ᾿Δχιλλεὺς 
ἀνεῖλε καὶ αὐτὸν καὶ τὸν Τέννην" ἡ δὲ Ἡμιϑέα διω- 
κομένη ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ φεύγουσα τὴν μῖξιν, εἰς γῆν 
κατεπόϑη. τὸ δὲ στυγνὸς ἄρταμος᾽ εἴωϑε λαμβάνειν 
ὁ “Δυκόφρων ἀντὶ τοῦ φοβερός, ἴσως δὲ παρὰ τὸ 

στυγέει δὲ καὶ ἄλλος. 

τὸ δ᾽ αἰϑυόϑρεπτος" φασίν, ὅτι Κύκνος ἐκ 

λαϑραίας μίξεως τεχϑεὶς καὶ διὰ φόβον ἐκτεϑεὶς εὐὑρέϑη 
ὑπὸ ἁλιέων τινῶν ἔχων πέριξ αὐτοῦ κύκνους, οὖς 
διώξαντες ἀνέλαβον τὸ παιδίον, Κύκνον καλέσαντες 

ἐκ τοῦ συμβάντος" εἶδος δὲ ἀντὶ τοῦ εἴδους ἔλαβεν, 
ὥφελε γὰρ εἰπεῖν κυκνόϑρεπτος. πορκέων., τῶν 
ἁλιέων" πόρκος γὰρ ὃ κύρτος. λιναγρετὴς δέ, ὃ 
ὑπὸ τῶν ἁλιέων ὥσπερ ἐν λίνοις ἀγρευϑεὶς ὃ Κύκνος. 

νηρίταις δὲ φίλος, παρόσον διέτριβε μετὰ τῶν ἁλιέων. 
241 58)64β. Μνήμων ἐφετμάς] Μνήμων ὄνομα 

κύριον" ὃν ἀπέστειλεν ἡ Θέτις μετ᾽ ᾿Αχιλλέα πρὸς τὸ 

ΒΟΒΙΡΤΤ, 17, στυγέει --- ἄλλος] οι. 1]. 4 186. 

1. Ὁ. 11, τὴν Φιλονόμην] Φυλονόμην. 
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μιμνήσκειν αὐτὸν τοῦ μηδένα τῶν ᾿ἀπόλλωνος παίδων 
ἀνελεῖν" εἵμαρτο γὰρ αὐτῷ τότε ἀποϑανεῖν, ὅταν ἀπο- 
κτείνῃ ἐκ τῆς ᾿Απόλλωνος γενεᾶς τινα. διὸ ἐλθὼν εἰς 

Τένεδον καὶ ἀνελὼν τοὺς περὶ Κύκνον καὶ Τέννην ἐξ 
᾿ἀπόλλωνος ὄντας, εἰς ἔννοιάν τε ἐλθὼν ὕστερον, 
ἀνεῖλε καὶ τὸν Μνήμονα, διὰ τὸ μὴ ὑπομνῆσαι καὶ 
κωλύσαι αὐτόν. ὁ δὲ Τέννης φύσει μὲν ἦν ̓ ἀπόλλωνος 
υἱός, ϑέσει δὲ Κύκνου. τὸ δὲ στένει Μύρινα" μία 
τῶν ᾿Δμαζόνων ἡ Μύρινα, ἀφ᾽ ἧς τόπος ἐν Τροίᾳ" 
καὶ Ὅμηρος 

ἀϑανάτου τε σῆμα πολυσκάρϑμοιο Μυρίνης. 

τὸ ἑξῆς, παράκτιοι ἠνόνες᾽ Πελασγὸν δὲ τὸ Θετταλὸν 
λέγει. 

240 βα. εἰς ϑῖν᾽ ἐρείσας λοισϑ' αν] τελευταῖοξ 

γὰρ τῆς νεὼς ὃ ᾿Δχιλλεὺς ἀπέβη διὰ τὸν χρησμόν" 
ὅϑεν ὁ Πρωτεσίλαος πρῶτος τῆς νεὼς πηδήσας ἀπέϑανε. 

κρηναῖον" φασὶ γὰρ ὅτι πηδήσαντος τοῦ ᾿Αχιλλέως 
ἐκ τῆς νεὼς πηγὴ ἀνεδόϑη, ὥς φησι καὶ ᾿Αντίμαχος 

ῥίμφα δ᾽ ἀπ᾽ ἠπείροιο μελαίνης ὕψος ἀερϑεὶς 

Πηλείδης ἀνόρουσεν ἐλαφρὸς ἠύτε κίρκος" 

τοῦ δ᾽ ἔμπροσϑε ποδῶν κρήνη γένετ᾽ ἀεννάουσα. 
249 5βαᾳ. καὶ δὴ καταίϑει γαῖαν ὀρχηστὴς 

΄4φης] καὶ Ὅμηρος 
τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα 

ἀντὶ τοῦ εὐκίνητον, διὰ τὰς γινομένας ἐν τοῖς πολέ- 

μοις πυκνὰς κινήσεις᾽ ὀρχηστὴς ΄ἄφης; ἐπειδὴ ἐπε- 

ΒΟΕΙΡΤΤ. 10, Ὅμηρος] 1]. Β 814, . 18. ᾿ἀντίμαχος]) ΕὟ. 89 
ΑΚ, [Ερῖοο, αυν. ἔστ, 1». 390.] --Ξ 12 5.0}. ὁὅ ῬΆΘΡη. 28. 
Ὅμηρος] 1]. Π Θ11. 

τιν. 3. εἴμαρτος 9. ἁμαζόνων. 1ὅ. νεῶς. 322. καὶ 
δὴ ἴο]. 8δ8, 
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τήδευον πάλαι μέλη τινὰ πρὸς τὸ παροξῦναί τε καὶ 
εἰς ἀνδρείαν κινῆσαι τοὺς ἀκούοντας. καὶ Καλλίμαχος 

’ 2 , »ἭἬΆΞ 

νόμον δ᾽ ἤειδεν ᾽ἄρηος. 
’ ; » , Ἀ » ἢ ς » ᾿ 

στρόμβῳ δέ, τῷ κόχλῳ᾽ πρὸ τοῦ γὰρ εὑρεϑῆναι τὴν 
σάλπιγγα, τούτῳ οἱ παλαιοὶ ἐν τῷ πολέμῳ ἐχρῶντο. 
τὸ δὲ πέφρικαν ἀντὶ τοῦ πεφρίκασι. καὶ Ὅμηρος 

ἔφριξε δὲ μάχη φϑισίμβροτος. 

ἔστι δὲ ἡ λέξις Χαλκιδέων καὶ ᾿Ερετριέων, οἱ αὐτοὶ 
καὶ τὸ ἐσχάξοσαν καὶ ἤλθοσαν ποιοῦσι. κέχρηνται δὲ 
τούτοις καὶ ἄλλοι τινές. τὸ ἰνδάλλεται οὐ μόνον ἐπὶ 

τῆς ὄψεως, ἀλλὰ καὶ ἀκοῆς τέταχε. 
2ῦδ 58α6αβ. πρὸς αἰϑέρος χυροῦσα] πρὸς τὸ 

Ὁμηρικόν" 
φωνὴ δ᾽ ἀμφοτέρων ἵκετ᾽ αἰϑέρα καὶ Διὸς αὐγάς. 

νηνέμους δέ, τουτέστιν ἡσύχους, διότι κατά τινας ὃ 

αἰϑὴρ ἀκίνητός ἐστιν, ὡς καὶ Πίνδαρος 
ἐρήμας δι’ αἰϑέρος. 

τὸ δὲ κυροῦσα ἀντὶ τοῦ καταλαμβάνουσα. τὸ δὲ 
ἐκεῖνό σ᾽, ὦ τάλαινα, πρὸς ἑαυτὴν ταῦτα λέγει ἀπο- 
δυσπετοῦσα καὶ ϑρηνοῦσα τὰ μέλλοντα τῷ Ἕκτορι. 

200 βαᾳ. πτεροῖσι χέρσον] μεταφορικῶς τοῖς 
- - [ἰχώ Ἁ Ά Ἁ 2 [έ 3 ὔ 

τροχοῖς τοῦ ἀρματος. εἰπὼν δὲ τὸν ᾿“]χιλλέα ἀξτὸν, 

εἰκότως τοὺς τροχοὺς τοῦ ἄρματος αὐτοῦ πτερὰ ἐκά- 

λεσεν, ὡς ἂν δι᾿ αὐτῶν φερόμενος καὶ πετόμενος. 
λέγει οὖν τὴν διφρουλκίαν παρ᾽ Ὁμήρῳ τοῦ Ἕκτορος, 
ΩΣ 2: ν 2 » ς 2 7 . » Α ᾿ 
ὁτε αὐτὸν ἀνεῖλεν ὁ ᾿Δχιλλεύς. ῥδαιβῷ δὲ τυπωτὴν 

ΒΟΒΙΡαΤ, 2, Καλλίμαχος] Εν. ὅ26. Ἐχ Ηθολ]6 ἀθδυτηρύστα 
Θ586 βαβρίοαθν Βϑομμ. ἴῃ 6. 80801], τ. 18, 6. Ὅμηρος] 1]. 
Ν 889. 18. Ὁμηρικόν) 1. Ν 887. 16. Πίνδαρος] Ο]. 1, 
6 (10). 3ὅ. Ὁμήρῳ] 1|. αὶ 896 5αᾳ. 

1.0, 26. τύπω᾽ τὴν. 

1ὅ 

20 



σι 

10 

18 

20 

00 ΒΟΉΟΙΙΑ ΨΕΤΕΒΑ 

τόρμαν" τόρμα αὐτὸ τὸ χάραγμα τὸ ἀπὸ τοῦ τροχοῦ᾽ 
ῥδαιβῷ δέ, τύπῳ τῷ ἐπικαμπεῖ, βάσιν δὲ τὴν τοῦ 
ἀετοῦ λέγει: τὸ δὲ κλάξων ἄμικτον, ἢ ὅτι ἰδίαν 
φωνὴν ἔχει ὁ ἀετὸς καὶ ἐξαίρετον παρὰ τὰ λοιπὰ 

ὄρνεα, ἢ ὅτι μόνος ὁ ̓ Δχιλλεὺς ἐπολέμει κεχωρισμένος 
τῶν Ελλήνων, ὥς φησι καὶ Ὅμηρος. τὸ δὲ λαβράξων, 
μετὰ ὀργῆς καὶ λαμπρότητος φερόμενος" περκνὸς δέ, 
ὁ φοβερὸς ἢ ὁ μέλας. 

2θῦ, Πτῴου τὲ πατρὸς] Πτῷος ὁ ᾿Απόλλων, 

ἐπειδὴ μυϑεύονται τῇ 4ητοῖ γεννώσῃ αὐτὸν ἐξαπίνης 
φανῆναι σῦν μέγαν, τὴν δὲ ἰδοῦσαν πτοηϑῆναι" καὶ 
αὐτὴ μὲν Πτῷα καὶ ὃ ᾿Απόλλων Πτῷος ἐκλήϑη. 
Στησίχορος δὲ καὶ Εὐφορίων τὸν ἝἝχτοραά φασιν εἶναι 
υἱὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος, καὶ ᾿4λέξανδρος ὃ Αἰτωλῶν 

ποιητής. 
2609 8α. λαβὼν δὲ ᾿ταύρου] φασὶν ὅτι ᾿Δχιλλεὺς 

ἐρασϑεὶς Πολυξένης τῆς ϑυγατρὸς Πριάμου ἐδήλωσε τῷ 

Πριάμῳ συμμαχήσειν αὐτῷ, εἰ λάβοι τὴν παῖδα" ὁ δὲ 
συνέϑετο αὐτῷ δοῦναι, καὶ ἐλϑὼν ἐν τῷ τοῦ Θυμβραίου 
᾿Δπόλλωνος ἱερῷ ὁ ᾿Δ4λέξανδρος λάϑρα ἐτόξευσε τὸν 

᾿Δχιλλέα, καὶ οὕτως συνέβη ἀποϑανεῖν τὸν ἥρωα. λαβόντες 
δὲ τὸ σῶμα αὐτοῦ οἵ Τρῶες. ἠσφαλίσαντο, οὐ πρότερον 
δώσειν ἐπαγγελλόμενοι. πρὶν ἂν τὰ δῶρα τὰ ὑπὲρ 

ΒΟΈΙΡΙΤ, 6. Ὅμηρος] Π. ὦ 1 58αα. 18. Στησιχορος} Εν. 29 
ΚΙθιη. 69 Βρκ. [Ροορὺδ. συγ. Ρ. 992 οἅ. 1Π.] Ἑῤφορίων] ΕῪ. 
1268 Μριη. ΓΑμαὶ. ΑἸΟΣ. Ρ. 142. τῷ Ἐν. ᾿ποουὺ. 28 Ὀυθηί. 
14, ᾿ἡλέξανδρος] ΕΤ. ἱποουτῦ. 8 Μοῖη. [Απῶ]. Αϊοχ. ρ. 349.] τῷ 
Ἐστ. Ῥοθβ. θρ. αν. Π Ὁ. 8 θαθρηΐσ. 

δζ 

τ. ἡ. 1. τόρμαν -- τρόχου. Ὡ, τῇ ἐπικαμπει (οχ -αμπῇ 
οουτ. τη. 1). 9. πτῶος ὃ ἅπ. 410. τῇ -- γεννώσῃ] 510 δῦ; 
τὴν Δητὼ γεννῶσαν ἥᾶτο. 12. πτῶαω. πτώος. 38. ὑπὲρ] ὑπὸ. 
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Ἕκτορος δοϑέντα ἐξοπίσω λάβωσιν, ὃ καὶ γέγονε" λα- 
βόντες οὖν τὰ δῶρα ἔδωκαν τὸν νεκρόν. λέγει οὖν, 
ὅτι πάλιν τὸν ἀντίποινον χρυσὸν ἴδον τῷ σταϑμῷ 
δοὺς ὁ ᾿Δχιλλεὺς ταφήσεται παρὰ τοῖς Ἕλλησιν. 

σκεϑρῷ ταλάντῳ] Ὅμηρος μὲν ἁπλῶς δῶρά ὃ 
φησι τῷ ᾿Αχιλλεῖ δοϑῆναι ὑπὲρ Ἕκτορος" ὁ δὲ Ζ“υκό- 
φρῶν καὶ ἄλλοι τινὲς ξυγοσταϑμηϑέντα αὐτῷ ἴσον 
χρυσὸν δοϑῆναι τοῦ βάρους. 

212 54.4ᾳ. Πακτώλιον) ποταμὸς Δυδίας, ὅν φασι 

χρυσοῦ ψήγματα ἔχειν καὶ μέταλλα, ἐξ ὧν τὸν χρυσὸν 10 
ποιοῦσι. μύδρος δέ, κυρίως ὁ πεπυρακτωμένος σίδηρος, 

παρὰ τὸ μύρεσϑαι" κρατῆρα δὲ λέγει τὸν κρωδσόν, 
τὸν ἀμφιφορέα᾽ Βάκχου δέ, τοῦ Διονύσου" κρατῆρα 
τοῦ Διονύσου, ὃν καὶ Ὅμηρος λέγει, ὅτι ἡ Θέτις ἔλαβε 

παρὰ τοῦ Διονύσου" ἀμφιφορέα δὲ χρυσοῦν, ἔνϑα τοῦ 16 
᾿Αχιλλέως ὀστᾶ κεῖται καὶ Πατρόκλου, καί φησι 

Διονύσοιο δὲ δῶρον 

φάσκ᾽ ἔμεναι, ἔργον δὲ περικλυτοῦ Ηφαίστοιο. 

νύμφαισι δέ, ταῖς Μούσαις νῦν" οἷδε δὲ τοῦτο καὶ 
Ὅμηρος. ὅτι ἐν τῇ κηδείᾳ αὐτοῦ παρῆσαν. 90 

21 5ηα. “ειβηϑρέην ὃ᾽ ὕπερϑε Πιμπλείας 
σκοπήν)] ὅρος ἐν Ἑλικῶνι. Πέμπλεια δὲ καὶ πόλις 
καὶ ὄρος καὶ χρήνη Μακεδονίας, ἧς καὶ Καλλίμαχος 
μέμνηται ἐν ὕμνοις" 

ὡς Μοῦσαι τὸν ἀοιδόν, ὃ μὴ Πίμπλειαν ἀείσῃ, ὅ 

ἔχϑουσι. 

ΒΟΒΙΡΙΤ. ὅ. Ὅμηρος] Π]. 3. ὅ79 Βαα. 16. καί φησι] Οά. 
ω Δ 56. 90. Ὅμηρος] Οα. ὦ 60. ῶ4, ἐν ὕμνοις] Ἡγιηῃ. 
ἴῃ 6], 7 54. 

1. ν. 1. γέγονεν. 10. μετάλλα, ἐξ οὗ τὸν. 18. ἔμ᾽". 
21. Δειβηϑοίην ἴο]. 86, 292, πόμπλεια. Φ8ῦ. ὃ. 
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ϑῆλυν δέ φησιν ἀμφὶ "σῶμα. ὅτι ὁ ̓ Δχιλλεὺς ἀκούων 
τὸν Ἕχτορα ἀνδρεῖον καὶ φοβηϑεὶς ὑπεκρίϑη κόρη 
εἶναι. καὶ ἐλθὼν ἐν Σκύρῳ ᾧκει μετὰ τῶν τοῦ Δυκο- 
μήδους παίδων, ἔνϑα καὶ τῇ “4]ηιδαμείᾳ συνῆλϑε. τὸ 
δὲ λοῖσϑος ἐς γῆν᾽ ἐπεὶ εἵμαρτο τῷ πρώτῳ ἀποβάντι 
ἀποθανεῖν, ὃ καὶ πέπονθεν ὁ Πρωτεσίλεως. διὸ ὃ 
᾿Δχιλλεὺς εὐλαβεῖτο πρῶτος ἐξελϑεῖν. 

281 5β8αᾳ. ὦ δαῖμον, οἷον κίον’ ἀϊστώσεις 
δόμων] κίονα καλεῖ τὸν Ἕχτορα. δόμων, τῶν 
οἴκων" ἐπεὶ ἐκεῖνος ἦν ὁ ἀντεχόμενος καὶ βαστάξων 
τῇ δυνάμει ἑαυτοῦ οὐ μόνον τὸν οἶκον, ἀλλὰ καὶ 
ὕλην τὴν Τροίαν. 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ πρύμναις] τὸ ἑξῆς τοῦ λόγου οὕτως" 
οὐ μὴν ὁ Ἕχτωρ δωρεὰν ἀποϑανεῖται, καὶ οἵ Ἕλληνες 
τῷ ϑανάτῳ αὐτοῦ ἐπεγγελάσουσιν ἄνευ προστέίμου καὶ 
τιμωρίας, ἀλλ᾽ ἀμφὶ πρύμναις πεύκαις τὴν ἐσχάτην 
τοῦ βίου βαλβῖδα δραμών, δηλονότι ὁ τῶν Ελλήνων 
στρατός, συμφλεχϑήσεται. παραφράξει δὲ τὴν παρ᾽ 
Ὁμήρῳ ναυμαχίαν, ἐν ἣ φαίνεται ὃ Ἕκτωρ διώξας 
τοὺς Ἕλληνας καὶ κατακαύσας τὴν ναῦν τοῦ. Πρωτε- 

σιλάου. “ωὡριέα δὲ στρατὸν λέγει τοὺς Ἕλληνας 
ἀπὸ ΖΔώρου τοῦ Ἕλληνος υἱοῦ, ὡς καὶ Ἡσίοδος 

“Ἕλληνος δ᾽ ἐγένοντο φιλοπτολέμου βασιλῆος 
ΔΙῶρός τε Ξοῦϑός τε καὶ Αἰόλος ἱππιοχάρμης. 

Φύξιον Δέα δέ, ἵνα φύγωσιν, ἢ ἵνα γένηται αὐτοῖς 

αἴτιος φυγῆς. 

ΒΟΒΙΡΤΤ, 19, Ὁμήρῳ] []. Ο 104 Ββαᾳ. 22. Ἡσίοδος] Ἐτδρτα. 
28 Κὶ, [Ερῖοο, αὐ. ΒῪγ. 1». 98,.]7 --ῦ 82 Οοοί!. 

ων, 1, φασιν. 3. κόρην. ΑἍ, συνῆλθεν. 11. βαλβίδα. 
δῆλον. 
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291 866. πρόβλημα, καὶ σταυφοῖσι κφο τὴ 

πτέρυξ] πτέρυγα εἶπε τοῦ τείχους τὴν περίστασιν τῆς 
οἰχοδομῆς, οἷον τὴν ὑψηλήν, παρὰ τὸ κορύττεσϑαι 

καὶ ἐγείρεσϑαι" τὸ δὲ 
κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον" 

οὐ κλίμακας οἶδεν, οὐδὲ λέγει ὅτι κατέλαβον τὰς 
κλίμακας" ἀλλ᾽ ἦσάν τινες ξύλινοι ὑπότροχοι κλίμακας 

ἔχουσαι ἄνω προμάχους, ἐφ᾽ αἷς οἵ πολέμιοι ἐφιστάντες 
ἐμάχοντο τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους. ἔστιν οὖν οὕτως" τὰς 
κρόσσας ἐπὶ τοῦ τείχους ἔρυον καὶ κατέβαλον τὰς 
ἐπάλξεις. δταυροῖσι δέ, ἡ ἑκατέρωϑεν οἰκοδομὴ τοῦ 
τείχους, ὀρϑοῖς ξύλοις διειλιγμένη, ἅπερ σταυροὺς 
κέχληκξ διὰ τὴν στάσιν, ἢ αὐτὸ τὸ τεῖχος. διὰ τὸ 
πλάτος κορδωτὴ δέ, ἡ κλιμακώδης" πτέρυξ τὸ 
τεῖχος. γεῖσα δέ, αἵ στεφάναι. ἄφλαστα δὲ καὶ 
κόρυμβα' τὰ ἄκρα τῆς νεὼς κατ᾽ εὐφημισμὸν τοῦ 
δὔϑλαστον, καὶ κόρυμβα δὲ τὸ αὐτὸ δηλοῖ. καὶ ἔστιν 
ἐκ παραλλήλου, ἢ διαφέρουσιν ὅτι τὰ μὲν ἄφλαστα 
πρυμνήσια, τὰ δὲ κόρυμβα πρωρήσια. κλῃδῶν δὲ 
ϑρόνους περιφραστικῶς τὰς κληίδας, ἐν αἷς οἱ ἐρέσ- 
ὅοντες κάϑηνται" τὰ αὐτὰ δὲ καὶ σέλματα, ὅϑεν καὶ 
Ὅμηρος εὐσέλμους τὰς ναῦς ἔφη. 

208 8η4ᾳ. πολλοὺς δ᾽ ἀριστεῖς) πολλούς φησιν 
ἀρίστους Ἕλληνας τὴν πρώτην τῆς λείας ἐκ τῆς Ελλάδος 
φέροντας τῷ δόρατι καὶ τῇ ἀνδρείᾳ, καὶ ταῖς σποραῖς 
καὶ εὐγενείαις ὑψουμένους. αἱ σαὶ χεῖρες καταξα- 

νοῦσι καὶ διαφϑεροῦσι. λέγει δὲ τοὺς περὶ Πάτροκλον 

ΒΟΒΙΡΤΤ. ὅ. Ἰρόσσας --- ἔρυον] Ηοχα. Π, ΠΗ 388. 22. 
Ὅμηρος] 1]. Β 618. Η 84. οἴο. οἷο. 

τι. γ. 1. Τὰ Πἰδατῶ κ πὰ. ὄὅ, 10. ἔρυον] Οοά. ἔργον 
10, εὐφημησμὸν. 117. κόρυμβον. 
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καὶ Πηνέλεων καὶ ᾿Ασκάλαφον καὶ ᾿Αρκεσίλαον καὶ 
τοὺς παραπλησίους. πρωτόλεια δὲ καλοῦνται τὰ τῆς 
λείας καὶ τῶν: λαφύρων τοῦ πολέμου ἐξαίρετα καὶ 
πρώτιστα, ἅπερ εἰώϑασιν οἱ πρῶτοι λαμβάνειν" οἷον 
ἡ Χρυσηὶς ἐδόϑη ᾿Δγαμέμνονι, ἡ δὲ Βρισηὶς ᾿Αἀχιλλεῖ, 
καὶ ἡ Τέκμησσα Αἴαντι. τὸ δ᾽ οὐχὶ μεῖον, ἀλλ᾽ ἐκ 
τοῦ ἐναντίου πολὺ μέγα. ἢ πρὸς σύγκρισιν τοῦ πέν- 
ϑους τῶν Ἑλλήνων" ὅτι οὐχὶ μεῖον πένϑος τῶν 
Ἑλλήνων ὑφέξω. κράντα ὃδὲ χρόνον, ἐπειδὴ οἵ 
ἀρχαῖοι κατὰ σελήνην τοὺς μῆνας ἐψήφιξον. τὸ δὲ 
ἑξῆς, κράντης αὐδηϑήσεται, οἷονεὶ ἐπιτελεστής, ἀπὸ 
τοῦ κραίνειν. 

901 β8αᾳβ. αὲ αἱ στενάξω] ᾿ΑΔχιλλεὺς ἐρασϑεὶς 
Τρωίλου τοῦ παιδὸς Πριάμου, καὶ διώκων αὐτὸν 
ἔμελλε καταλαμβάνειν, ὁ δὲ προσφεύγει εἰς τὸν τοῦ 
Θυμβραίου ᾿Ζπόλλωνος νεών᾽ ὁ δὲ ᾿Δχιλλεὺς βιαξόμενος 

αὐτὸν ἐξελθεῖν, ἐπεὶ οὐκ ἔπειϑε, προσελϑὼν ἀνεῖλεν 
ἐν τῷ βωμῷ, ᾧ, φασι, καὶ τιμωρῶν ὃ. ᾿ἀπόλλων 

αὐτόϑι παρεσκεύασεν ἀναιρεϑῆναι τὸν ᾿Δχιλλέα. ἐλέγετο 
δὲ ὁ Τρωίλος φύσει εἶναι υἱὸς τοῦ ᾿Ζ“πόλλωνος, ϑέδει 
δὲ Πριάμου. καὶ ἄγριον δράκοντα, τὸν ᾿Αχιλλέα. 
πυρφόρῳ δέ, ἔρωτι, διὰ τὸ ϑερμὸν εἶναι φύσει τὸ 
τοιοῦτον πάϑος. ὁ δὲ νοῦς. ὅστις τὸν ᾿Αχιλλέα τρώδας 
τῷ ἔρωτί σου τὸν τυπέντα, ἥγουν τὸν ᾿Αχιλλέα. τὸ 
δ᾽ ὦ σκύμνε, τερπνόν, ἤτοι φίλτατε τῶν ἀδελφῶν" 
φασὶ γὰρ διδύμους εἶναι Τρωίλον καὶ Κασάνδραν. 
ἴυγξ δὲ λέγεται ὁ ἔρως καὶ ὄρνεόν τι, ᾧ χρῶνται αἵ 
φαρμακίδες εἰς ἔρωτα. ὁμοίως τὸ ἐν βρόχοις μάρψας 
ἀφύκτοις" οἱ γὰρ ἐρῶντες δίκην δεσμοῦ ἕλκονται 

τ. ν. 11. ἐπιτελευστής. 18. αἵ αἱ [ο]. 865, 20, τρώιλορ, 

26. τρώιλον. 29. ἐρῶντες] ἔδωτες (9 ϑαρτθβου. τὰ. 1.). 
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πρὸς τοὺς ἐρωμένους. τῷ ἔρωτι οὖν τετρωμένος 

πρὸς τοῦ δαμέντος τῷ ἔρωτι ᾿Αχιλλέως. καρατομη- 

ϑεὶς τὸν βωμὸν τοῦ πατρός σου ᾿Ζπόλλωνος αἱμάξεις. 

βαιὸν δὲ χρόνον καὶ ἀστεργῆ᾽ ἐπειδὴ ὀλίγον χρόνον 
ἦν ἐρῶν αὐτοῦ ὁ ᾿Δχιλλεύς. ἀστεργῆ. τὸν ἄστατον. 
τὸ δ᾽ οὔμοι δυστυχὴς σκύλαξ καὶ διπλᾶς ἀηδόνας, 

“Μαοδίκην φησὶ καὶ Πολυξένην: σκύλακα δὲ τὴν 

᾿Ἑκάβην, ἐπεὶ εἰς κύνα μετεβλήϑη. 
819 5ᾳ4ᾳ. ἕν᾽ ἅλμα πάππου] ἅλμα νῦν τὸ ἄλδος, 

παρὰ τὸ ἄλλεσϑαι καὶ αὔξεσϑαι τὰ φυτά. πάππου 
δέ, τοῦ Τρωός" ἐκεῖσε δὲ Ζαοδίκη διωκομένη ὑπὸ τῶν 
Ἑλλήνων κατεπόϑη. χαμευνάδος δὲ μόροι᾽ ἐπειδή, 
φασιν, ἡ Εκάβη ἔσχεν ἀδελφὴν Κίλλαν καλουμένην, 
ἣ ἐγαμήϑη τῷ Θυμοίτῃ. Πριάμου δὲ χρειομένουν ἐν 
Ζελείᾳ περὶ τῆς βασιλείας, ἐχρήσϑη αὐτῷ ἀνελεῖν τὴν 

νεωστὶ τετοιυῖαν καὶ τὸ γεννηθέν. ἔτυχε δὲ ἡ μὲν 
Ἑκάβη τεκοῦσα τὸν ᾿4λέξανδρον, ἡ δὲ Κίλλα τὸν 
Μούνιππον. φεισάμενος οὖν τῆς Ἑκάβης ἀνεῖλε τὴν 
Κίλλαν καὶ τὴν παῖδα αὐτῆς Μούνιππον. ἐνταῦϑα 
οὖν, φασιν, ἡ “αοδίκη κατεπόϑη ἐν τῇ γῇ. λαϑρο- 
νύμφου δέ, διότι λάϑρα τῷ Πριάμῳ ἐμίγνυτο, ἀφ᾽ 
οὗ εἶχε τὸν Μούνιππον. 

825 54ᾳ4ᾳ. ΟΣ δ᾽ ὠμὰ πρὸς] ᾿Δχιλλεὺς ἐρασϑεὶς 
Πολυξένης, καὶ δι αὐτὴν ἐν τῷ τοῦ Θυμβραίου 
᾿πόλλωνος ἱερῷ ἀναιρεϑείς, μετὰ τὸ πορϑηϑῆναι τὴν 
Ἴλιον ἠτήσατο καϑ' ὕπνους τοὺς ἀρίστους. τῶν Ελλήνων 

τὴν Πολυξένην, ὡς ἂν καὶ μετὰ ϑάνατον ἐρῶν αὐτῆς. 
οἱ δὲ λαβόντες αὐτὴν ἐσφαγίασαν ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ 
ἥρωος, αὐτόχειρ δὲ γέγονε ὁ Πύρρος. ὃν καλεῖ Ἴφιδος 

τιν. Ἷ. φασὶ. 9. Αιίβ ὥν᾽ σὲ δ᾽ ὠμὰ πρὸς νυμφεῖα 
ἀρ]ονὶῦ τὰ. 1. 10. ἄλεσϑαι. 10. τετοκυίαν. 
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λέοντα. ἀντὶ τοῦ τὸν υἱὸν τῆς Ἰφιγενείας. ταῦτα 
δὲ ἱστορεῖ Εὐριπίδης ἐν ταῖς Τί ρῳάσι καὶ ἐν τῇ ᾿Εχάβῃ. 

τὸ δ᾽ ἣν ἐς βαϑεῖαν, λείπει τὸ τάφρον᾽ τοῖς κατοιχο- 
μένοις ἐν κοίλοις τάφοις ἔϑυον. Ποιμανδρία δὲ 

πόλις Βοιωτίας, ἥτις καὶ Τάναγρα καλεῖται, ἔνϑα 
ἄρισται βόες γίνονται. στεφηφόρον δὲ βοῦν τὴν 
Πολυξένην λέγει, ἐπεὶ ὥσπερ νύμφην αὐτὴν ἐστόλισαν. 

828. ῥαίσενι τριπάτρῳ] διχῶς ἐκληπτέον τὸν 
νοῦν" εἰ μὲν γὰρ ἐπὶ τῆς ᾿Ιφιγενείας ἔσται ὁ λόγος, 
τὸ ἑξῆς οὕτως ἂν εἴη. ἥντινα Ἰφιγένειαν εἰς βαϑεῖαν 
τάφρον, ὥσπερ Βοιωτικὴν βοῦν, λείπει τὸ ὡς, ὁ δεινὸς 
φονεὺς δράκων, λέγει δὲ τὸν Ζιομήδην, λαιμοτομήσας 
βαίσει τριπάτρῳ φασγάνῳ Κανδάονος" καὶ γὰρ 
Κανδάων καὶ ὁ ᾿Φρίων παρὰ Βοιωτοῖς" τῷ δὲ ξίφει 
αὐτοῦ ἀνεῖλεν ὁ Διομήδης τὴν Ἰφιγένειαν. τῷ ἱπάτρῳ 
δέ, ἐπειδὴ ὁ ᾿ϑρίων Διὸς καὶ Ποσειδῶνος καὶ ᾽4πόλ- 

λῶνος ἦν παῖς. εἰ δὲ καὶ ἐπὶ Πολυξένης ὁ λόγος, 

ἔσται οὕτως" ἥντινα Πολυξένην ὁ Πύρρος ὥσπερ βοῦν 
Βοιωτικὴν εἰς βαϑεῖαν τάφρον λαυμίσας φϑερεῖ. καὶ 
γφάφοιτο τριπάτρῳ δοτικῇ᾽ τῷ γὰρ ξίφει τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ ἀνεῖλεν αὐτήν, ὅπερ ἣν χαρισάμενος ὁ Ἥφαιστος 

τῷ Πηλεῖ. τὸ δὲ ξίφος ἐκεῖνο τρίπατρον ἦν τῷ Πύρρῳ, 

εἴπερ ἀπὸ Ἡφαίστου καὶ Πηλέως καὶ ᾿Αχιλλέως κατ- 

ἤγετο. λύκοις δέ, τοῖς Ἕλλησι. πρωτόσφακτον δέ, 

εἰ μὲν ἐπὶ ᾿Ιφιγενείας λέγοιτο, ἔσται παρόσον ἐν Αὐλίδι 
τοὺς ὅρκους ποιήσαντες οἱ Ἕλληνες τοὺς πρώτους, 

ἀνεῖλον αὐτήν" εἰ δὲ καὶ ἐπὶ Πολυξένης λέγοιτο πρω- 
τόσφακτον, ἔσται παρόσον προεσφάγη δι’ αὐτὴν ὁ 

ΒΟΒΙΡΤΎ, 2. Εὐριπίδης} Ττο. 8984. Ηθο. 8754. 521 βαα. 

των. 8, 10, 19. βαϑείαν. 11, βοιωτικὸν. 
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᾿Δχιλλεὺς εἰς ὅρκους ἐλϑών" τὸ δὲ πρῶτον βέλτιον, 
καὶ δεῖ ἀπὸ τοῦ ἣν ἐς βαϑεῖαν ξως κάτω περὶ Ἶφι- 

γενείας ἐκλαβέσϑαι" δυνατὸν μέντοι καὶ ἐπὶ Πολυξένης. 
881. ὁ πρὸς καλύπτρης] ἡνίκα ἡ Τροία ὑφ᾽ 

Ἡρακλέους ἐπορϑήϑη, ἤγετο αἰχμάλωτος ὁ Πρίαμος 
τὸ τηνικαῦτα Ποδάρκης καλούμενος" ἣ δὲ ἀδελφὴ 
αὐτοῦ Ἡσιόνη δοῦσα τὴν χρυσὴν αὐτῆς καλύπτραν 
ἐπρίατο αὐτόν, ὅϑεν ἐκλήϑη Πρίαμος, καὶ κατέλιπεν 
αὐτὸν ἐν τῇ πατρίδι, ἐλπίξουσα αὐτὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ἀνασταϑῆναι, ὃ καὶ γέγονεν" αὐτὴ δὲ ἐδόϑη τῷ Τελα- 
μῶνι, ἐξ ἧς ἐγένετο ὁ Τεῦκρος. 

840. ὅτ᾽ ἂν χέλυδρος] φασὶ τὸν ᾿ἀντήνορα προ- 
δοῦναι τὴν Τροίαν τοῖς “Ἕλλησιν ἐπὶ μισϑῷ τῆς μετὰ 
ταῦτα βασιλείας" ὁ δὲ νοῦς τοιοῦτος" ὅταν ὃ ̓ φντήνωρ 
ὃ πορϑητὴς τῆς πατρίδος βαρὺν πυρσὸν ἀνάψας εἰς 
σημεῖον τοῖς Ἔλλησι καὶ τὸν δούρειον ἵππον τὸν ὠδίνοντα 
τὸν φοβερὸν λόχον παραλύσῃ ἐκ γαστρὸς αὐτοῦ ἑλκύσας 
τὰ ξυγά. ὥὦδινε δὲ ὃ ἵππος τοὺς ἀρίστους τῶν ᾿Ελλή- 

νῶν. τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως. ὁ δὲ Πρίαμος ἀναιρεϑήσεται 

ὅταν χέλυδρος καὶ τὰ ἑξῆς. ὁ δὲ χέλυδρος εἶδος ὄφεως" 

τούτῳ οὖν παρεικάξει τὸν ᾿άντήνορα. 
844 5αα. τῆς Σισυφείας] κατά τινας ὁ Ὀδυσσεὺς 

υἱὸς Σισύφου ἐστίν" φασὶ γὰρ πρῶτον τὴν ᾿ἀντίκλειαν 
ὑπὸ Σισύφου διακορηϑῆναι καὶ ἔγκυον γενέσϑαι τὸν 
Ὀδυσσέα, καὶ εἶϑ᾽ οὕτως συνοικῆσαι τῷ “αέρτῃ. 
αὐτανέψιος δὲ Ὀδυσσέως ὃ Σίνων" οὗτος γὰρ Αἰσέίμου 
υἱὸς ἦν" Αἴσιμος δὲ καὶ ᾿ἀντίκλεια ἀδελφοί, παῖδες 
«ὐτολύκου᾽ Ὀδυσσεὺς μὲν ̓ ἀντικλείας, Σίνων δὲ Αἰσίμου. 

3 ἐπρίατο “ 3, . Ζων. 2, βαϑείαν. ὅ. ἡρακλέος. 58. ὠνήσατο. 12. ὅτ 
ὧν [0]. 815. 
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στενὴν δὲ τὴν Τένεδον λέγει" οὕτως γὰρ ἐκαλεῖτο 
τὸ πρίν' στενὴν δέ, διότι ἐν τοῖς στενοῖς μέρεσι τοῦ 
᾿Ελλησπόντου κεῖται" οἱ οὖν “Ἕλληνες προσποιούμενοι 
ἀφικνεῖσθαι εἰς τὰ οἰκεῖα ἔκαυσαν τὰς ἑαυτῶν σκηνὰς 
καὶ ἔπεμψαν Σίνωνα σημάναι αὐτοῖς,, ὅταν καιρὸς 
γένηται τοῦ ὑποστρέψαι, καὶ ἀπῇραν εἰς Τένεδον καὶ 
τὰς Καλυδνὰς νήσους οὔσας περὶ Τροίαν" ὁ δὲ Σίνων 

ἐσήμανε αὐτοῖς τὸν καιρόν, ἡνίκα ἦν, ἅψας πυράν" 
οἱ δὲ ὑπέστρεψαν" τὸ δέ λαμπουρὶς εἶδος ἀλώπεκος 

ἔχουσα λευκὴν τὴν οὐράν᾽ λέγει οὖν τὸν Ὀδυσσέα 
διὰ τὸ πανοῦργον. 

84158αα. καὶ παιδοβρῶτος Πόρκεω ς] Πόρκις καὶ 
Χαρίβοια ὀνόματα" οἵ πλεύσαντες ἐκ τῶν Καλυδνῶν νή- 
σων ἦλϑον εἰς Τροίαν καὶ διέφϑειραν τοὺς παῖδας Δ4αο- 
κόωντος ἐν τῷ τοῦ Θυμβραίου ᾿Απόλλωνος νεῷ" ὃ δὲ 
“Μαοκόων υἱὸς ἦν ̓ ἀντήνορος" τοῦτο δὲ γέγονξ σημεῖον 
τῆς Ἰλίου ἁλώσεως. 

τὸ δ᾽ ἄνις τεράμνων᾽ τέραμνα γὰρ τὰ ξύλινα. 
στέγη" ὁ γὰρ Πρίαμος λέϑινον οἶκον πυραμοειδὴ ἐποίησε 
καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν ὡς παρακύπτουσαν. ὁ δὲ νοῦς 
οὗτος" ὑπὸ τῆς σκοτεινῆς εἱρκτῆς τὸ σῶμα ἀφανίσασα. 
κυρίως δὲ ἁλιβδῦσαι ἐστὶ τὸ ἐν ϑαλάσσῃ διαφϑαρῆναι 
ἥγουν ἁλὶ δῦσαι. καὶ Καλλίμαχος 

-αἴ νῆσαι ἁλιδύουσαι. 

ἀνώφοφον δέ, οὐ τὴν ὕπαιϑρον, ἀλλὰ τὴν μὴ ἔχουσαν 
ξύλα καὶ ὄροφον, ἀλλὰ λέϑινον. 

δῦ. Θοραῖον δὲ καὶ ᾿ὡρέτην] ᾿Ζπόλλωνος ἐπί- 

ΒΟΒΙΡΤῚ. 28. Καλλίμαχος] τ. 369, τὉϊ πᾶμο Ἰορτθαν αἱ νῆας 
ἁλιβδύουσι. 

ῃ. γ. ὅ. σίμωνα. 22, ἁλιβδύσαι. 28. δύσαι. 
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ϑετα' φασὶ δὲ ὅτι ἠράσϑη αὐτῆς ὁ ᾿Ζπόλλων, ἡ δὲ 
μὴ πεισϑεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ, καὶ μηνίσαντος αὐτῇ τῷ 
λοιπῷ χρόνῳ ἐποίησεν αὐτὴν ἵνα μαντευομένη μὴ 

. 2 

πιστεύηται" ὡς καὶ αὐτὴ λέγει κάτω 

πίστιν γὰρ ἡμῶν “Διψιεὺς ἐνόσφισεν. 

θ01 βΒαᾳα. τῆμος βιαίως] ἀστείως πάνυ παρέταξεν 
ἀλλήλοις φάσσαν καὶ γῦπα, καὶ ἄμπελον καὶ ἄρπην᾽ 

Ἁ ω [κέ ς “ Ψᾳ0 λ 3 Ἁ »" » φησὶν οὖν ὅτι ὡς φάσσα ὑπὸ γυπὸς ἀντὶ τοῦ Αἴαντος, 
καὶ ὡς ἄμπελος δρεπάναις ἑλκυσϑήσομαι, τότε δηλονότι 
ὅταν ἡ πόλὶς πορϑηϑῇ᾽ τὸ δὲ ἐξ οὐρανοῦ, ὅτι διο- 

πετές, φασιν, ἠν τὸ ἐν Τροίᾳ παλλάδιον. 
861 5βαᾳ. οὐκ ὀστοϑήκαις] οὐκ ἐκ τοῖς τάφοις 

καὶ ταῖς ὀστοϑήκαις κατὰ τὸ ἔϑος τεϑαμμένους, ἀλλ᾽ 
ἐν ταῖς πέτραις [κειμένους] τὸ δὲ οὐδ᾽ ὑστάτην 

΄ - ῃ 2 2 νι δἌὅ 3 , Ἁ κεύϑοντας τοιοῦτόν ἐστιν" ἐπειδὴ ἔϑος ἦν τότε τοὺς 
ἀλλαχοῦ τῆς πατρίδος τετελευτηκότας καίειν καὶ τὴν 
τέφραν αὐτῶν ἐν κρωσσοῖς καὶ λάρναξι καὶ ἀμφι- 
φορεῦσιν εἰς τὴν πατρίδα κομίζειν, ὅπερ ἐγένετο ἐν 
τῇ η΄ τῆς Ἰλιάδος καὶ ἐπὶ Πατρόκλῳ καὶ ᾿Δχιλλεῖ. 
φησὶν οὖν οὔτε ἐν τῇ πατρίδι ἀποθανοῦνται οἵ "Ἔλλη- 
νδξς, οὔτε ἐν τῇ ξένῃ ἀποθανόντες, τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐν 

»" Ὁ 2 Ἁ ᾿ ’, 3 Ἁ ἤ 

κρωσδσοῖς ἥξει εἰς τὴν πατρίδα, ἀλλὰ ναυαγήσαντες, 

ἀπολοῦνται ἐν ταῖς πέτραις. ἑνὸς δὲ λώβης (868): 
2 Ἁ “ [κὰ -Ὁ 3 ’ ὃ ο Ἁ Ἁ 

ἀντι τοῦ αἵματος τῆς ἁμαρτίας ἡ ἔλλας πολλὰ κεξνο- 

τάφια τῶν “Ἑλλήνων στενάξει ναυαγησάντων᾽ εἰώϑασι 
δὲ τῶν ἀλλαχοῦ ϑνησκόντων ποιεῖν τάφους ἐπ᾽ ὀνόματι 

ΒΟΆΙΡῚ, 4, κάτω] Υ. 141684Ὧ. 1886. ἐν τῇ ἡ Υ. 438 8αᾳ. 
6011. 8838 5αα. 

ὺς ἐὰν 
των. 4. αὔτη. 1. γύπα. 14. κειμένους δάϊᾶϊ; οοὗοχ 

οὗὑς οὖς 
Ῥοβὺ πέτραις Θχμῖροὺ ταῖς κεναῖς, αὰδθ δἰἑαπαθ ταῖρταβθθ για θηΐαγ. 

νι Ἂ: 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 



σι 

10 

18 

20 

δῦ 

100 ΒΟΉΟΙΙΑ ΨΕΤΕΒΑ 

αὐτῶν, ἅπερ καλεῖ Δυκόφρων ψευδήρια καὶ κενοτάφια 
καὶ κενηρίέων γραφάς. χοιράδων δ᾽ ἐφημένουςφ᾽ 
χοιράδες αἵ ὕφαλοι πέτραι. αἷ αὐταὶ δὲ καὶ μύρμηκες 
καὶ τήγανοι καὶ ῥαχίαν καὶ σπιλάδες. κρωσσὸς δὲ 
καὶ λάρναξ καὶ ἀμφορεὺς καὶ ξέστης. τὸ αὐτό. 

518 5ᾳ. Ὀφέλτα καὶ μύχουρε)] Ὀφέλτης καὶ 
Ζάραξ ὄρη Εὐβοίας, περὶ ἃ γέγονε τὰ ναυάγια νῶν 
Ἑλλήνων. Ζάραξ δὲ ὠνομάσϑη ἀπὸ Ζάρακος. τοῦ 
υἱοῦ Καρύστου" Τρύχατα δὲ ὄρος Εὐβοίας καὶ Νέδων 
ὁμοίως" καὶ ΖΦΙιρφωσδὸς καὶ Ζ“]Ιιακρέων ὄρη Εὐβοίας. 
τὸν δὲ ΖΙιρφωσσὸν ὃ Εὐφορίων Ζέρφυν καλεῖ 

Δίρφυν ἀνὰ τρηχεῖαν ὑπ’ Εὐβοίῃ κεκόνιστο. 
μύχουρος ὁ φυλάττων τοὺς μυχοὺς τῶν χοιράδων. 
Ζάραξ ἀκρωτήριον ἔνδοϑεν ἔχων ὡς κόλπον τὰς 
τραχείας πέτραρ, περὶ ἃς ἐναυάγησαν. οἱ Ἕλληνες. 
σπίέλοι δὲ καὶ σπιλάδες αἷ ὕφαλοι πέτραι καὶ τραχεῖαι 
λέγονται. γωλϑδιὰ δὲ καὶ Φόρκυνος οἰκητήριον" 
αἱ πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ καταδύσεις" οἰκησήριον δὲ. Φύρ- 
κυνος ἡ ϑαάλασσα ἀπὸ τοῦ ἐνοικοῦντος δαίμονοβ᾽ 
ῥδαχέας δέ, τὰς τραχείας" ἀπὸ τῆς ῥάχεως: ἡ μεταφορά" 
ἀνεκβάτου δέ, ὅϑεν οὐκ ἔστι φυγεῖν οὐδὲ ἐκβῆναι. 
δέναις δὲ παλιρροέῃσι, ταῖς εἰς. τὸ αὐτὸ ἐπανα- 
καμπτούδαις.. 

881 54. ὅσων δὲ ϑύννων] ϑύννους μὲν καϑεῖ 
τοὺς Ἕλληνας. τήγανα δέ εἰσὺν αἵ πλατεῖαι πέτροι. 
ἠλοκισμένων δὲ, ηὐλακισμένων, διεφϑαρμόνων᾽ ὥστε 

ΒΟΈΙΡΙΤ. 11, Εὐφορέίέων]) ΕἾ. 88 Μοΐπ. [418]. ΑΙοΣ. Ρ. 118.] 
--ς ΒῪ, ἱποθυῦ. 68 αθδηύσ. [ΕἾΤ. ῬΟΘ5. 6Θρ. Ουσ. ΠῚ ρ. 59. 

τιν. 6, ὀφέλτα ἴο]. 815, 9, καρύστρου᾽ τρυχᾶτα:. νεδὼν. 
ποταμὸς 

10, διρφωσσὸς. 13. εὐβοίη!}! (αὶ δατα ν ἔπῖββα νέδοδαι): 
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δοκεῖν αὐτοὺς αὔλακας ἔχειν κατακοπέντας ὑπὸ τῶν 

πετρῶν ῥαφὰς δὲ τὰς συνδέσεις τῶν κεφαλῶν. τὸ 

δὲ ξξῆς οὕτως" ὅσων δὲ ϑύννων πρὸς τηγάνοις ηὐλα- 
“ισμένων ῥαφὰς κρατός᾽ τὸ δ᾽ ὡς μέϑης λείπει τὸ 
ὡς, ἵν᾽ ἦ ὡς μεϑύοντας. 

886. σέντης ἀγρύπνῳ)] Παλαμήδης τις σοφὸς 
ὧν τῶν κατ᾽ αὐτὸν ἀνθρώπων συνέπλευσεν ἐπὶ Τροίαν 
μετὰ τῶν ᾿Ελλήνων" τοῦτον ξηλοτυπήσας Ὀδυσσεὺς 
κατηγόρησεν ἐν τῷ στρατῷ ὡς μέλλοντος αὐτοὺς προ- 

; » ͵ Ά [Δ] ’ 4 . 

δώσειν τῷ Πριάμῳ. καὶ α συμβαίνει πολλάκις πει- 

σϑέντες οἱ Ἕλληνες ἐλυϑοβόλησαν τὸν Παλαμήδην" ὃ 
δὲ πατὴρ αὐτοῦ Νιαύπλιος μηνιῶν ὑπὲρ τοῦ παιδός, 
πρῶτα μὲν τὰς γυναῖκας αὐτῶν μοιχευϑῆναι παρεσκεύ- 
αὄε, Κλυταιμνήστραν μὲν ὑπὸ Αἰγέσϑου, «Αἰγιάλειαν 
δὲ ὑπὸ Σϑενέλου, τὴν δὲ τοῦ Ἰδομενέως ὑπὸ “εύκου, 
καὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως" ἡνίκα δὲ ἤκουσε τὴν τῶν 
Ἑλλήνων ἐπάνοδον ἐπὶ τὴν πατρίδα, ἦψε πυρὰν περὶ 
τὰ κοῖλα τῆς Εὐβοίας, ἔνϑα προσεπέλασαν οἵ Ἕλληνες 
δοκοῦντες λιμένα εἶναι, καὶ ἐκεῖ διεφϑάρησαν. 

δύπτην δέ, τὸν Δοκρὸν Αἴαντα κηρύλος δὲ 
ὄρνις ....-. φασὶ δὲ τὸν ἄρρενα ἁλιυόνα κηρύλον 
καλεῖσϑαν' ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ οἷα γυμνὸν φάγρον, 
ὅ ἐστιν ἰχϑὺς ϑαλάσσιος. 

889 586ᾳ. διπλῶν μεταξύ] ἤτοι Μυκόνου καὶ 
Τήνου" ἢ μεταξύ τινῶν χοιράδων περὶ τὰς Γυρὰς 
οὕτω καλουμένας πέτρας. καὶ Ὅμηρος 

Γυρῇσί μιν πρῶτα Ποσειδάων ἐπέλασε. 

ΒΟΕΙΡΤῚ. 26. Ὅμηρος] Οἄἅ. ὃ 800. 

τιν. 21. ὄρνις... ... 7 ον μὲς (810). 928. ἰχϑῦν ϑαλάσσιον. 
24, μυκήνου. 
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τὸ δὲ τερσαίνων πτερὰ οἰκείως πρὸς τὸ κηρύλος 
ἀπέδωκεν ἀλληγορικῶς" τὸ δὲ μεταξὺ Τήνου καὶ Μυ- 
κόνου, αἵ εἰσι νῆσοι τῶν Κυκλάδων. τὸν δὲ στενὸν 
τόπον αὐλῶνα ἐκάλεσε. Γυραὶ δὲ ἤκουον κυρίως 
αἷ πέτραι, ἐν αἷς ὃ Ζ4ἴας ἀπώλετο: τὸ δὲ δευτέραν 
ἄλμην φυγών, φησι, τὸ πρῶτον, εἶτα ἐλασϑεὶς τῇ 
τριαίνῃ δεύτερον τῆς ϑαλάσσης ἑλκύσει πίεται. λατρεὺς 
δ᾽ ὁ Ποσειδῶν, ἐπειδὴ τῷ “Δαομέδοντι ἐλάτρευσϑ. 

896. κόκκυγα) λείπει τὸ ὡς" τὸν ὡς κόκκυγα 

10 χαυχώμενον ματαίας λοιδορίας. 
ἄλλως. κόκκυξ ὄρνεον δειλὸν ὅμοιον ἱέρακι, ὅϑεν 

καὶ διὰ δειλίαν οὐ συναυλίξεται τοῖς λοιποῖς ὀρνέοις" 

ἤτοι οὖν διὰ τὸ μονιὸν τὸν Αἴαντα παρείκασε τῷ 
πόκκυγι, ἢ διὰ τὸ μάτην φϑέγξασϑαι" καὶ γὰρ ϑορυ- 

16 βητικὸν᾽ καὶ φλύαρον τὸ ὄρνεον. τόβους δὲ τὰς 
χλεύας καὶ λοιδορίας. Ὅμηρος 

φῆ δ᾽ ἀέκητι ϑεῶν φυγέειν μέγα λαῖτμα ϑαλάσσης. 

δελφῖνος" λείπει τὸ ὡς. 

591 54ᾳᾳ. ἀκτὶς Σ᾽ειρέου] Σείριος κυρίως καλεῖται 
90 ὁ τοῦ χυνὸς ἀστήρ᾽ ὡς καὶ άρατος 

δι 

ὀξέα σειριάει" καί μὲν καλέουσιν ἄνθρωποι 
σείριον. 

καταχρηστικῶς δὲ καὶ ὁ ἥλιος. λέγει οὖν ὅτι ὥσπερ 
δελφῖνος τὸ σῶμα ἐκβρασϑὲν ἡ τοῦ ἡλίου ἀκτὶς καϑ- 

οὕ αυανεῖ τουτέστι ξηρανεῖ. τάριχον δὲ ὡς τεταριχευ- 
μένον καὶ σαπρόν. Νησίας δὲ κάσις ἡ Θέτις, ὡς 
᾽ 
Ὁμῆφος ΝΝησαίη Σπειώ τε. 

ΒΟΒΙΡΤα. 16. Ὅμηρος] Οἀἁ. ὃ 504. 20. Ἄρατος] Ῥμᾶθη. 
8818αᾳ. 21. Ὅμηρος] 1]. Σ' 40. 

τιν. 2. μυλίνου (ἰὰ ᾿ἰδατα ἡ ἔα10).. 8. ποσειδὼν. 
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ΖΔίδκου δέ, τοῦ Διός. δίσκος γὰρ ὃ λίέϑος ὁ 
δοθεὶς τῷ Κρόνῳ, ὅϑεν καὶ “Ζίσκος ὃ Ζεύς" Κυνα- 

ϑεὺς δὲ ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ τιμᾶται ὁ αὐτός' τάρροϑος δὲ 
Διὸς ἤγουν βοηϑὸς ἡ Θέτις" καὶ Ὅμηρός φησιν 

ἀλλὰ σὺ τόν γ᾽ ἐλθοῦσα ϑεὰ ὑπελύσαο δεσμῶν. 
λατρεὺς (898) δὲ ὁ Ποσειδῶν εἴρηται. 

401 5αᾳ. τύμβος δὲ γείτων] ἡ Δητοῦς ἀδελφὴ 
᾿Δστερία φυγοῦσα τὴν τοῦ 4ιὸς μῖξιν μετέβαλεν ἑαυτὴν 
εἰς ὄρτυγα καὶ ἥλατο εἰς τὴν ϑάλασσαν καὶ ἐγένετο 
νῇσος. ἥτις ἐκαλεῖτο ἐκ ταύτης Ὀρτυγία, ὕστερον δὲ 
Ζ4ῆλος ὠνομάσϑη ὑπὸ “ητοῦς ἐκεῖσε τὸν ᾿“πόλλωνα 
τεκούσης. ὄρτυγα οὖν πετρουμένην καλεῖ τὴν Ζῆλον. 
γείτων δὲ τῆς Ζ4ήλου ἐστὴν ἡ Μύκων, ἔνϑα ὃ Αἴας 
τέϑαπται" τρέμων δὲ ὀνοματικῶς οὕτω καλεῖται χωρίον 
πρὸς τῇ Δήλῳ, ἐν ᾧ ὁ Αἴας τέϑαπται" εἰκότως δὲ 
οὕτω καλεῖται διὰ τὸ δείεσϑαι πάλαι τὴν Ζ]ῆλον καὶ 
τρέμειν. Μελινναία δὲ ἡ ᾿Αἀφροδίτη ἴσως διὰ τὸ 
γλυκὺ καὶ ἐνήδονον τῆς μίξεως. 

ἥ μιν παλεύσει] ἀγρεύσει τοῖς τοῦ ἔρωτος βρό- 
χοις᾽ λέγει δὲ τὴν πρᾶξιν ἣν ἠναγκάσϑη ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ποιῆσαν ἐν τῷ ἱερῷ τῆς ᾿Αϑηνᾶς καὶ φϑεῖραι τὴν 
κόρην. τὸ δ᾽ ἀποψήλασα κηρουλκόν᾽" ἀποκινήδσασα 
τὴν ἕλκουσαν εἰς κῆρα ἀφ᾽ οὗ ϑανατηφόρον. 

409 58.α(ᾳᾷ. ὅσην ΄άραιϑ'ος] “ρανϑος ποταμὸς 
Ἠπείρου, οὗ καὶ Καλλίμαχος μέμνηται" φησὶ γὰρ 

αἵ δὲ βοοκρημνοῖο παρ᾽ ἀγκύλον ἴχνος ᾿Δραίϑου. 

“Δειβηϑοία δὲ πόλις Μακεδονίας" ΖΦΔώτιον δὲ ἀκρω- 
τήριον Ὀλύμπου" συνάπτει οὖν τὸ Ζώτιον τοῖς Δει- 

ΒΟΒΙΡΤΤ, 4. Ὅμηρος] [Π], 4 401. 9ὅ. Καλλίμαχος] Εἰ. 208. 

τ. γ. 6. δὲ δὐάτᾶϊ. 7. τύμβος ἴο]. 88:7, λητοὺς. 12. πετρω- 
μένην. 18. μήκων. 26. ἀγκῦλον οχ ἄγκ. οογγ. 471. λειβήϑρια. 
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βηϑοίοις᾽" καὶ λέγει ὅτι ὅσην γῆν ἔχουσι μεταξὺ ὃ 
΄Ἄραιϑος καὶ τὸ Ζώτιον" ἔχουσι δὲ τὴν ᾿Ελλάδα πᾶσαν" 
καϑὸ τὸ μὲν Ζώτιον ἐν Μακεδονίᾳ, ὁ δὲ ᾿΄άραυϑος ἐν 
Ἠπείρῳ. σχεδὸν δὲ τὰ ἄκρα τῆς Ἑλλάδος οὗτοι οἵ 

ὅ τόποι εἰσίν" ὥσπερ εἴ τις ἄκρα τῆς Θράκης εἴποι τὸ 

10 

20 

2Ὁ 

Βυξάντιον καὶ τὴν ἀΐνον. ΖΙωτίου δὲ πύλας εἶπε, 

καϑὸ εἰς στενὸν λήγει τὸ ΖΙώτιον καὶ συγκλείει δίκην 
πυλῶν. 

πολλῶν γὰρ] τὸ ἑξῆς οὕτως. πολλῶν γὰρ κητῶν 
τοῖς πολυστοίχοι.ς,γνάϑοιρνήριϑιμος ἑσμὸς βρωϑεὶς 
ἐν τοῖς σπλάγχνοις αὐτῶν τυμβευϑήσεται ἀντὶ 
τοῦ, καταποϑήσεται ὑπὸ τῶν ϑαλασσίων ϑηρίων, 
κάμπη δὲ τὰ κήτη" τὸ δὲ παῶν ἔρημοι, οἵ νεώτερον 
κοινῶς καὶ ἀντὶ τῶν φίλων λαμβάνουσιν" Ὅμηρος. δὲ 

ἡ μόνον τῶν κατ᾽ ἐπιγαμίαν συγγενῶν. 
411 5αα. τὸν μὲν Ἠϊιών] πόλις Θράκης, ἔνϑα 

τελευτήσαντα τὸν Φοίνικα ἔϑαψεν ὁ Νεοπτόλεμος, 
ἡνίκα ἔπλει ἐπὶ τὴν πατρίδα. Στρυμὼν δὲ ποταμὸς 
Θράκης" Βισάλται ἔϑνος, καὶ ᾿ἀψύνϑ'ιοι καὶ Βέστο- 
νὲς ὁμοίως" Βίστονες δὲ ἀπὸ Βιστόνου τοῦ υἱοῦ Ἄρεος" 

ὡσαύτως δὲ καὶ Ἠδωνοὶ ἔϑνος Θράκης. διαφέρουσι 
δὲ Ἦδωνοὶ καὶ Ἤδωνες. Ἤδωνες μὲν γὰρ οἱ τὴν 
ϑάλασσαν κατοικοῦντες, Ἡδωνοὶ δὲ οὗ τὴν Θράκην. 
κουροτρόφον δὲ τὸν Φοίνικα λέγει διὰ τὸ εἶναι 
αὐτὸν τροφὸν τοῦ ᾿Δχιλλέως. πάγουρον δὲ διὰ τὸ 
γῆρας" πάγουρος γὰρ εἶδος καρκίνου: ὥσπερ γὰρ οἵ 
πάγουροι σκληρὰν ἔχουσι τὴν ἐπιφάνειαν, οὕτως καὶ 

ΒΟΕΙΡΤῚ. 14. Ὅμηρος] Π, Γ' 168, ο(0. 

ΟΠ ἀμ νιν 9. κητοῖς. 10. ἐσμὸς. 16. μόνον δ μόνων 8τα- 
Ῥίραθτα, 19. ἀψύνϑιον οοᾷ, (9). 
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οἵ γέροντες. Τυφρηστὸς καὶ πόλις καὶ ὄρος. λέγεται 
δὲ τὸ ὄρος ἀρσενικῶς, ἡ δὲ πόλις ϑηλυκῶς" ὡς Εὐ- 

φορίων 
βουκολέων Τρηχινῖδα Τυμφρηστοῖο αἰπῆς. 

εἰς δὲ νόϑον τρήρωνος" Κλυτίᾳ γὰρ τῇ παλλακίδι 
τοῦ πατρὸς ἐμίγη" ὅμηρον δὲ τὸν τυφλόν ὅϑεν καὶ 
τὸν ποιητὴν Ὅμηρον καλεῖσϑαι ἄμεινον ἢ «Μελησιγενῆ. 

495 544. τὸ δ᾽ αὖ καύηκας οὐκ ἄπωϑεν" Ζ1η- 
μήτριός φησιν ὅτι οἵ 4ἰνιᾶνες τὸν λάρον καύηκα ὀνο- 
μάξουσιν. ἴάλης δὲ ποταμὸς τῆς Κολοφῶνος, ὃν 
ποιητικῶς ᾿Δλέντα εἶπε. Μολοσσὸς δὲ καὶ Κυπεὺς 

καὶ Κοῖτος ὁ ᾿Απόλλων ἐπιϑετικῶς᾽ κύκνον δὲ τὸν 

Κάλχαντα διὰ τὸ μαντικόν᾽ καὶ γὰρ τὸ ὄρνεον μουσικόν 
τε καὶ ἱερὸν τοῦ ϑεοῦ. 

421. συὸς παραπλαγχϑέντα)] Κάλχαντι ἐδόϑη 
χρησμός, ὅτι τότε τεϑνήξεται, ὅταν κρείσδσονι ἑαυτοῦ 
τύχῃ μάντει" καταχϑεὶς δὲ παρὰ Μόψῳ τῷ μάντει καὶ 
φιλονεικίας γενομένης. ἐρωτηϑεὶς παρὰ τοῦ Μόψου 
σῦν ἐγκύμονα πόσα βρέφη ἐν γαστρὶ ἔχει" ὁ δὲ Κάλχας 
οὐκ ἀπεκρένατο. ἐκ δευτέρου δὲ ϑεασάμενος ὁ Μόψος 

ἄγγος ὀλύνϑων πεπληρωμένον, ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτοῦ 
περὶ τῆς ποσότητος αὐτῶν καὶ τοῦ μέτρου" μὴ δυνα- 
μένου δὲ τοῦ Κάλχαντος εἰπεῖν, φασὶν ὅτε ὁ Μόψος 
εἶπε καὶ τὸν τῶν βρεφῶν ἀριϑμὸν τῆς συὸς καὶ τὸ 

βοπρττ. 2, Βὐφορέων]} ΕἾ. 84 Μοῖπ. [πᾶ]. ΑἸοχ. Ρ. 119. 
Ξο Ἑυ. ἱποουῦ, 80 Παρηύζ. [Εττ. Ῥοδβ. ρ. υτγ. ΠῚ Ὁ. 61. 8. 
Δημήτριορ] Αα Ὀοιροίσγϊασα Ἱἱχίόμποτα βρθούδτο οοπβοὺ ΤΥ  ὐσβ οι, 
οἵ, Ν6]]. δὰ Τχούσ. 0]. ΠῚ τ. 59. πού. 7. 

τον. ἴ, μελισσιγενῆ. 9. Αἰνιᾶνες] αἰνεῖαι. Ἰποῦζϑθ Ἰοουβ 
Θατα ΝῚ6]], 1ὑ8, τοῆπρθπάπβ. οϑὺ: καύηξ δὲ ὃ λάρος κατὰ Αἰνιᾶνας. 
ὥς φησι Ζημήτριος. καὶ Ἱππῶναξ κτλ. 

20 



10 

1ὅ 

20 

δῦ 

106 ΞΟΗΌΊΠΙΑ ΝΕΤΈΒΑ 

τῶν ὀλύνϑων μέτρον. ἡττηϑεὶς δὲ ὁ Κάλχας καὶ τὸν 
Α " δ . 2 » 2 “ 3 

χρησμὸν συνεὶς ἑαυτὸν ἀνεῖλεν. ἀνθαμιλλον ον 

τὸν Μόψον λέγει ἁμιλλώμενον αὐτῷ καὶ ἐρίξοντα περὶ 
τῆς μαντικῆς. 

481. τὸν δ᾽ αἱ τέταρτον] τὸν Ἰδομενέα λέγει" 
Ἐρεχϑεὺς γὰρ καλεῖται ὁ Ζεὺς ἐν ᾿άΑϑήναις καὶ ἐν 
3 ’ Ἵ Α , 2 Ἷ ᾿ ὃ ’ - Ϊέ ’ 

“ἀρκαδίᾳ, ἡ διὰ τὸ ὀρέξαι τὴν Ῥέαν τῷ Κρονῳ λίϑον 
᾽ Α » , ; 3 ἢ ΒΒ - ᾿ ἫΝ 
ἀντὶ τοῦ Ζ΄ιός" λεγδιὶι οὖν τέταρτον ἀπὸ τοῦ “Ζιος τὸν 

Ἰδομενέα: Διὸς γὰρ Μίνως καὶ 'Ῥαδάμανϑυς" καὶ 

Μένωος δὲ ΖΙευκαλίων" “ΖΙευκαλίωνος δὲ Ἰδομενεύς. 

438. τρέτον δὲ τοῦ μόσυνας] μόσυνες κυρίως 
τὰ ξύλινα τείχη νῦν δὲ τὸ τεῖχος λέγει τῶν Θηβῶν" 
τρίτον δέ φασιν εἶναι τῶν ἀπελθόντων ἐν Κολοφῶνι 
τὸν Σϑένελον τὸν υἱὸν Καπανέως τοῦ κατασκάψαντος 

τὰ τείχη τῶν Βοιωτικῶν Θηβῶν, ὅντινα ὃ Ζεύς ἐκε- 
ραύνωδσε μεγαλαυχήσαντα, ὥς φησιν Εὐριπίδης ἐν 
Φοινίσσαις. τὸ δὲ ἀγηλάτῳ μάστιγι, εἰ μὲν δασέως, 
τῷ τοὺς ἀσεβεῖς ἐλαύνοντι" εἰ δὲ ψιλῶς, τῷ ἄγαν γ ) γ 

ἐλαυνομένῳ, λέγει δὲ τῷ κεραυνῷ. 
481. ἦμος ξυναίμους] τοῦτο περὶ ᾿Ετεοκλέους 

καὶ Πολυνείκους φησί" λέγει δὲ αὐτοὺς ἀδελφοὺς τοῦ 
ἰδίου πατρός, ἐπειδὴ Οἰδίπους ὁ Μαΐου παῖς ἀνελὼν 

τὸν πατέρα ἀγνοία καὶ γήμας τὴν μητέρα Ἰοκάστην 
καὶ αὐτὴν ἀγνοίᾳ, ὥς φησιν Ὅμηρος ἐν Ὀδυσσείᾳ 

κι 5. κ᾿ , 2. ᾽ 

0 δ᾽ ὃν πατέρα ἐξεναρίξας 

ἔγημε μητέρα καὶ ἔσχεν ἐξ αὐτῆς ᾿Ετεοκλέα καὶ Πολυ- 
γνξβίκην καὶ ἸΙσμήνην καὶ ᾿ἀντιγόνην, ὅϑεν ἀδελφοὶ τοῦ 

ΒΟΆΙΡΤΤ, [106 8ᾳ. ἐν Φοινίσσαις] Υ. 1180 58. 834. ἐν Ὀδυσ- 
σείᾳ] 1 518. 

τιν. ὅ. τὸν δ᾽ αὖ ἴ0]. 885, 11. ᾿ἀγηλάτῳ] 816. 
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Οἰδίποδος" ἀναγνωρίσας δὲ τὴν μητέρα δαυτὸν ἐτύ- 
φλωσεν, ἡ δὲ Ἰοκάστη ἑαυτὴν ἀνήρτησεν᾽ οἱ δὲ παῖδες 
αὐτοῦ περὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ μαχόμενοι, ἑαυτοὺς 
ἀνεῖλον᾽ ὁ μὲν ᾿Ετεοκλῆς ἔχων τὰς Θήβας καὶ τὸν 
λαὸν αὐτῶν, ὁ δὲ Πολυνείκης τοὺς ᾿Δ4ργείους,. μεϑ᾽ 
ὧν ἦν Καπανεὺς, ὅστις μέλλων πορϑεῖν τὰς Θήβας 
ἐκεραυνώϑη ὑπὸ τοῦ Ζὸς" μέμνηται Ὅμηρος ἐν τῷ 
δ΄ καὶ ζ΄. 

440.αὐτοκτόνοις᾽ Ζήραινος τόπος οὕτω καλού- 

μενος ἐν Ἵβδήροις, ἔνϑα “ηφαίνου ᾿πόλλωνος ἵερόν 
ἐστιν, οὗ μνημονεύει Πίνδαρος ἐν παιᾶσι. 4ηφαίνου 
οὖν κύνες οἷον “Ἵπόλλωνος ϑρέμματα, τουτέστιν οἵ 

μάντεις" κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ καιρὸν ὁ ᾿ἀμφίλοχος ὁ 
᾿Αἀμφιαράου υἱὸς καὶ Μόψος οἵ μάντεις ἦλϑον εἰς 
Κιλικίαν: μετὰ δὲ ταῦτα ὃ ᾿Αμφίλοχος βουλόμενος 
χωρισθῆναι εἰς τὸ ἄργος, παρέϑετο τῷ Μόψῳ τὴν 
βασιλείαν ἑαυτοῦ, κελεύσας φυλάξαι μέχρι ἐνιαυτοῦ 
ἕνός" πληρουμένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἦλϑὲν ὁ ̓ Δμφίλοχος, 
καὶ οὐ παρεχώρει ὃ Μόψος" διὸ περὶ τούτον πρὸς 
ἀλλήλους διαφερόμενοι ὑπ’ ἀλλήλων ἀνῃρέϑησαν᾽ οὖς 
ϑάψαντες οἱ ἐνοικοῦντες, πύργον μεταξὺ τῶν τάφων 
κατεσκεύασαν" ὅπως μηδὲ μετὰ ϑάνατον ἀλλήλων κοι- 
νωνήσωθσιν, ὡς καὶ ὁ Εὐφορίων 

Πύραμον ἠχήεντα" πόλιν δ᾽ ἐκτήσατο μᾶλλον, 
ἧς πέρι δῆριν ϑέντες καταφράδες ἀλλήλοισι 

ΒΟΒΙΡΤΤ, 75αᾳ. ἐν τῷ δ΄ καὶ ξ΄ Π. 4 878. Ζ 222 86. 
11. ἐν παιᾶσι]) ἘῪ. 41 Βρῖς. [Ροοῦϑ. Τιστν. Ὁ. 297.} -- 86 Βοθοίκῇ. 
28, Εὐφορίων] ΒῪ. ὅ0 Μοῖπ, [Δῃηδὶ. Αἶοχ. Ῥ. 89 54.] Ξξξ- ΕῪ. 
Ἰποουὺ. 46 Ὠασυίχ. [ΕἾΤ. ῬΟΘ5. ΘΡ. ατγ. ΠῚ η. 56.] 

τιν. 1. δὲ βουϊρβὶ οὐτὰ Τδοῦσθ, καὶ οοα. (Ὁ). 4. ἐτεοκλὴς. 
Ὁ, κοινωνήσωσι. 
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ΜΜόψος ᾿Αντίλοχός τε καὶ ἄρκια δῆριν ϑέντες 
μουνὰξ ἀλήστοιο πύλας ἔβαν ᾿ΔἸδωνῆος. 

τὸ δὲ τμηϑέντες ἀντιστρόφως εἴρηται" οὐ γὰρ 
ἀποϑανόντες μάχονται ἀλλὰ μαχόμενοι ἀποϑνήσκουσιν. 

ἄλλως. τὴν ἐσχάτην μάχην μαχόμενοι ἀναιρεϑή- 
σονται. Μάγαρσος δὲ πόλις Κιλικίας, μέσον τοῖ 
τάφου Μόψου καὶ ᾿Αντιλόχου, καὶ Μαγαρσίας ᾿4ϑηνᾶς 
ἱερόν᾽ Ζημήτριος δὲ ἐν τῷ α΄ περὶ Παμφύλου φησὶ 
ϑυγατέρα Παμφύλου. ἀφ᾽ ἧς τὴν πόλιν ὀνομασϑῆναι" 
ἁγνῶν δὲ ἡρέων, διὰ τὸ πολεμήσαντας αὐτοὺς ἀναι- 
ρεϑῆναι" μέμνηται δὲ αὐτοῦ καὶ ᾿Ερατοσϑέψης" πέντε 
δέ φησιν εἰς Κύπρον ἀπενεχϑῆναι, Τεῦκρον, ᾿4γαπή- 
νορα, ᾿κάμαντα, Πράξανδρον καὶ Κηφέα. 

441. οἵ πέντε δὲ Σ φήκειαν)] ἡ Κύπρος πρότερον 
Σφήκεια ἐκαλεῖτο, ὥς φησι Φιλοστέφανος ἐν τῷ περὶ 
Κύπρου, ἀπὸ τῶν ἐνοικησάντων ἀνδρῶν, οἵ ἐκαλοῦντο 
σφῆκες" καλεῖται δὲ καὶ Κεραστία, ὡς Μένανδρος ἐν 
τῷ περὶ Κύπρου, διὰ τὸ ἐνοικῆσαι ἄνδρας οἱ εἶχον 
κέρατα ὡς δὲ Ξεναγόρας ἐν τῷ περὶ νήσων, διὰ τὸ 
ἔχειν αὐτὴν πολλὰς ἐξοχὰς ἃς κέρατα καλοῦσι, Κε- 
ραστίχ ὠνομάσϑη. τὸ δὲ Σάτραχόν φασιν πόλιν 
Κύπρου" τινὲς δὲ διὰ τοῦ ὃ γράφουσι Σέτραχον. 

ΒΟΒΙΡΤΤ. 8. Ζίημήτριος] ΕὟτν, ἰδὲῦ. ατν, ΤΥ ῥ. 882 Ἅ6]]. 
11. ᾿Ερατοσθένης] ἴῃ ΟΟἸ]Θο ϊομῖραθ ἐναρταθιΐοσαπα ΘΟρΡΎΘΡΗΪ 
ΟΘΙΘΌΘΥΥΙΩΙ ἀδδιᾳθγαύαν. 1ὅ. Φιλοστέφανος] ΒῪ, 10 ΜΏΒΙΙ. 
[ττ. ΗΠ. ατν. ΠῚ Ρ. 80.7} 117. Μένανδρος) Ἐττ. ἩΠϑυύ. ΟΥγ. 
ΤΥ ν». 448 Μυθρ]].; οἵ, α. 1. γ)οβθ 46 μἰδύδ, αὐσ. δᾶ, Υθβύθειμα. 
Ῥ. 467 τὰ 19. Ξεναγόρας] ΕἘτ. 8. ΜῈ6]1. [Ἐτν. Ἡπρυύ, ὅτ. ΤΥ͂ 
Ῥ. ὅ27. 

των. 7. καὶ 6 Τσθύσῃ ΒαρὈ]δυῖ. 9, ϑυγατέρα. ὠὦνο- 
μασϑῆναι. 11. Μένανδρος] Οοᾶ. μὲν ἀνδροκλῆς: οοττ, Ο, , 
ΜΌΘΙ]ΟΣ 601]. για. ΝΜ. ν. Σῳφήκεια. 20. κεραστέα 6 κερεραστία 

Ἁ μ. 

ΟΟΥΤ, τὰ, 1. 21, το] Ἶχὸ. 
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Ὑλάτου δὲ τοῦ ᾿Δπύόλλωνος" ὕλη γάρ ἐστι περὶ τὸν 
Κούριον τόπον τοῦ Κύπρου ἱερὰ ᾿Δἀπόλλωνος, ἀφ᾽ ἧς 
Ὕλατον τὸν ϑεὸν προσαγορξδύουσι. 

449. τὸ δὲ Μορφὼ παρ.] τοῦτο τὸ ξόανόν φασι 
πεποιῆσϑαι ᾿ἀφροδίτῃ ὑπὸ Δακεδαίμονος νομοϑέτου 
αἰνιξαμένου τὸ μὴ ἀσελγαίνειν τὰς παρϑένους ἢ πεί- 

ϑεσϑαι ταύτῃ τῇ ϑεᾷ" οἵ δὲ Τυνδάρεών φασι, διὰ τὸ 
ἁμάρτημα Ἑλένης. Ζηρυνϑίέα δὲ ἐν Θράκῃ ἄντρον 
ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ̓ ἀφροδίτη τιμᾶται" ἢ ὅτι ἐν Τροιξῆνι 
ἱερὸν ᾿δφροδίτης ὑπὸ Φαίδρας ἱδρύμενον, ὅτε ἤρα 
Ἱππολύτου τοῦ Θησέως καὶ ἹἹππολύτης τῆς ᾿Δμαξόνος 
παιδός. 

451. Κυχρῆος ἄντρων] Κυχρεὺς Σαλαμῖνος καὶ 

Ποσειδῶνος υἷός: ἐβασίλευσε δὲ οὗτος Σαλαμινίων, 

ὡς Εὐφορίων ἐν ᾿Ἱππομέδοντί φησι 
τοῖος γὰρ Κυχρῆος ἐνὶ ψαφάρῃ Σαλαμῖνι. 

τοῦτον δέ τινες τὸν διφυῆ Κέχροπά φασιν" ἄλλοι δέ, 
ὅτι ὄφις ποτὲ ἐλυμαίνετο τὴν Σαλαμῖνα καὶ ἀοίκητον 
ἐποίησεν, ἕως ὁ Κυχρεὺς αὐτὸν ἀπώλεσε καὶ διὰ τοῦτο 
ἐκλήϑη ᾿Δνάξιφος" τὸ δὲ Κυχρεῖος γενικόν ἐστι κατὰ 
διάλεκτον" ὁ δὲ Κυγχρεὺς καὶ ᾿ἀνάξιφος ἐκαλεῖτο" ἦν 
δὲ Κέκροψ ὃ διφυής. 

452 536η4ᾳ. τὸ δὲ οὑμὸς ξύναιμος συγγενής, διὰ 
τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ Ἡσιόνης, ἥτις ἦν ἀδελφὴ τοῦ 

Πριάμου, παρ᾽ Ἡρακλέους δοϑεῖσα τῷ Τελαμῶνι γέρας, 
σὺν αὐτῷ πορϑήσαντι τὴν Τροίαν. κακῶς δὲ ὅμο- 
γάστριον εἶπε Τεῦκρον Αἴαντος" Αἴας, γὰρ ἐξ ̓ Εριβοίας, 

ΒΟΆΙΡΥΤ. 10, Εὐφορίων] ΕὟ. 17 Νοΐη. ἼΔιβι. ΑἸοχ. Ρ. δ2.] 
τες Θαθπύ. ΕἾΤ. ροθβ8. θρ. Ουγ. ΠΟ ῥ. 48. 

τ. γ. 30. κυχρειός. 24. ἡσιόνης δι ἠσιόνης ϑιαὈίρασμα. 
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Τεῦκρος δὲ ἐξ Ἡσιόνης. πώλου δὲνόϑον φέτυμα" ἢ τοῦ 
Αἴαντος, διὰ τὸ ὁρμητικὸν καὶ τὴν ἐν πολέμοις ἀλκήν, 
ἡτοῦ Τελαμῶνος, ὅπερ ἐστὶ βέλτιον φίτυμα δὲοῖἷον γέννη- 
μα. συγγεν ὧν δὲ βλάβη, διότι κατεπολέμει τοὺς Τρῶας 
ὁ Τεῦχρος συγγενεῖς αὐτοῦ ὄντας. τοῦ λύσσαν" τοῦ 
«Αἴαντος, διότι μανεὶς ἀνήρει τὰ τῶν Ελλήνων ϑροέμματα. 

4δῦ. χέαντος] Ἡρακλῆς τῷ τοῦ λέοντος δέρματι 
τὸν Αἴαντα περιεκάλυψεν, ὅπως ἄτρωτος εἴη" μαρτυρεῖ 
ὃὲ τοῦτο καὶ Πίνδαρος. τὸ δὲ ἕξῆς᾽ τὸν Αἴαντα ἡ 

τοῦ ὠμηστοῦ δορὰ τοῦ λέοντος κατεσκεύασεν ἄτρωτον, 

μίαν ὁδὸν ϑανάσιμον ἔχοντα κατὰ τὴν πλευρὰν ἣν 
ἔκρυψεν ἡ ϑήκη τοῦ τόξου. 

ἄλλως. μίαν ὁδόν φησι πρὸς τὸν “Διδην εἶναι, 
παρόσον ὑπὸ τοῦ γωρυτοῦ κρυφϑεὶς τόπος τοῦ σώματος 
τοῦ Αἴαντος τρωτὸς ἦν, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα ἄτρωτον" 
τοῦτον δὲ οἱ μὲν περὶ τὴν κλεῖδά φασιν εἶναι, οἵ δὲ 
περὶ τὰ πλευρά, ὡς Αἰσχύλος ἐν Θρήσσαις φησίν. 

4569. ἦμος καταίϑων ϑύσϑλα Κωμύρφῳ] τῷ 
Διί: Κώμυρος γὰρ ὁ Ζεὺς ἐν ᾿Δ4λικαρνασῷ τιμᾶται" 
τὸ δ᾽ ᾿ΔΑίτας ἀντὶ τοῦ ὁ ἩἫρακλῆς" ἐφίλει γὰρ τὸν 
4ἴαντα, διο πύλας αὐτὸν ηὔξατο ὑπὲρ αὐτοῦ τῷ 4Ζ1ιί, 
τὸ δ᾽ οὐ γάρ τι πεέσει' φησὶν ὁ Τεῦκρος τὸν πατέρα. 
Τελαμῶνα. Λήμνιος δέ, ὃ Αἴας ὃ ϑερμὸς ἐν μάχῃ; 
ἢ ὁ χαλεπὸς καὶ διάπυρος. καὶ Ὅμηρος 

ἀνδρὶ δέ κ᾽ οὐκ εἴξει" μέγας Τελαμώνιος Αἴας: 

διὸ καὶ ταῦρος βαρύφρων ὃ αὐτός" δυσμενέστατος δὲ 

ΒΟΆΙΡΤΤ. 9. Πένδαρος] ἰδίμηα. Κ΄ (ὙΠ) 417 βα. (67. 5α.) 17. 
Αἰσχύλος] Ἐν. 18--80 Ὁϊπᾷ. --- 18. Νᾶσοκ. 24. Ὅμηρος] 1ἰ. Ν᾿ 821. 

1... 1. ἠσιόνης. φέτυμα 6 φεέτυμα ΟΟΥ. τὰ. 1 Ὁ). 4. 
δε 

τρώας. ἴ. ἡραλλὴς. 18. ἦμος ἴοἹ], 89:. 90. ἀϊτας. 
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ξένων τοῦ Ἕκτορος. ὅτι δὲ τῷ ξίφει τοῦ Ἕκτορος 

ἀνεῖλεν ἑαυτόν, καὶ Σοφοκλῆς μαρτυρεῖ. αὐτουργὸν 
δὲ καλεῖ τὸν Αἴαντα, ἐπεὶ ἑαυτὸν ἀνεῖλεν. 'ἄντι- 
κλεέδης δέ φησιν αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Πάριδος τοξευϑέντα 
ἀποϑανεῖν. 

461. ἐλᾷ δὲ πάτρας τῆλε] τὸν Τεῦκρον λέγει" 
μετὰ γὰρ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν τὴν γενομένην ὑπὸ Ἥρα- 
κλέους, Τελαμὼν ἔλαβε γέρας ἐξαίρετον Θεάναιραν, ὡς 

Ἴστρος ἐν Σιυμμίκτοις φησίν" αὕτη δὲ ἐκ τοῦ Τελαμῶνος 
ἔγκυος γενομένη ἀπέδραμεν ἐκ τῆς νεὼς καὶ ἦλϑεν 
εἰς Μίλητον διανηξαμένη τὴν μεταξὺ ϑάλασσαν. ἐβα- 

σίλευε δὲ τότε τῆς Μιλήτου ᾿Αρίων, ὃς αὐτὴν ἐν ὕλῃ 
κεκρυμμένην εὑρὼν καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς γενόμενον υἱὸν 
Τράμβηλον ὀνομασϑέντα ἀνέϑρεψεν ὡς ἴδιον υἱόν" 
τῆς δὲ ἐπὶ Ἴλιον στρατδϑίας γενομένης, ᾿Αχιλλεὺς εἰς 

Μίλητον παρεγένετο. εἶτα τὸν Τράμβηλον ἀντιστάντα 
ἀπέκτεινε" ϑαυμάδας δὲ αὐτοῦ τὴν ἀνδρείαν καὶ μαϑὼν 
ὅτι ἐκ Τελαμῶνός ἐστιν, ἔϑαψεν αὐτὸν καὶ μέχρι τινὸς 
ὡς συγγενῆ ἔκλαυσε. ξύνευνος οὖν πατρὸς ἡ Θεάνειρα. 

ἄλλως. τὸν ἀδελφὸν τοῦ υἱοῦ τοῦ Τελαμῶνος. 

ἤτοι τοῦ Αἴαντος, τὸν Τεῦκρον. 
409. δοϑεῖσα᾽ πυργοσκάφον λέγει τὸν Τελα- 

μῶνα τὸν πορϑήσαντα τὴν Τροίαν. ἱστορεῖ γὰρ ᾿Ελ- 
λάνικος, ὅτι παὶ πρὸ τοῦ Ἡρακλέους εἰσελϑὼν εἰς τὴν 
Τροίαν ὁ Τελαμὼν καὶ μέρος τι τοῦ τείχους καταβαλών, 
εἶτα παρατηφήσας καὶ μαϑὼν δυσχεράναντα τούτου ἕνεκα 

ΒΟΈΤΡΤΥ. 2. Σοφοκλῆς} ΑΙ. 906 60]]. 818---817. 8. ἄντι- 
μλείδης)] ΕὟ. 11 Μ8]]. [Βοτιρίῦ. του. ΑἸοχ. Νδρηῖ Ρ. 149.] 
9. Ἴστρος] ΕῪ. 22 ΜΏΒ]]. [Ετγν. Ηϊβυυ. αυν. 1 Ὁ. 421. 28. λ- 
λάνικος] ΒῪν. 188 ΜΏΘ]], [τυ Ηϊβον, Οὐν. 1 Ὁ. 64.1 

1, γ. 8. ἀντικλῆς. 16. ἀνδρίαν. 28, ἐλλανυκπὸς. 
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τὸν Ἡρακλέα, ἀλεξικάκου Ἡρακλέους βωμὸν ἱδρύσατο 
καὶ τὴν ἐπὶ τῷ πεπραγμένῳ αὐτοῦ ὀργὴν ἐθεράπευσδ. 

412. τὸ δὲ στεῖλαι τριπλᾶς" φασὶν ὅτι ὁ Φοινο- 
δάμας γ΄ ἔχων ϑυγατέρας, ἀναγκαξόμενος ὑπὸ τοῦ 
“αομέδοντος ἐκϑεῖναν αὐτὰς τῷ κήτει, ἐκκλησίαν συν- 
αγαγὼν ἐδημηγόρησε δέον εἶναι “αομέδοντα τὸν αἴτιον 
ὄντα τοῦ κακοῦ ἐκϑεῖναι τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ Ἡσιόνην, 

καὶ ἔπεισε τοὺς Τρῶας" διὸ ἐξεδόϑη πρὸς βορὰν τῷ 

κήτει, ἣν καταλαβὼν Ἡρακλῆς ἔσωσεν ἀνελὼν τὸ κῆτος. 
ἄλλως. Φοινοδάμαντά φησιν, ὃς ἔπεισε Πρίαμον 

δοῦναι τὴν Ἡσιόνην τῷ κήτει. 
410 5βα. ὁ δ᾽ ἀντὶ πιποῦς] ὁ δὲ ϑὴρ ἤγουν τὸ 

κῆτος. πιποῦς δὲ ὄρνεον ϑαλάσσιον εὐειδέστατον. 

κακὴν δὲ ὠδῖνα τὸν Ἡρακλέα καλεῖ, ὅνπερ ἦν τὸ 
κῆτος καταπιόν. 

41954α. ὁ δεύτερος δέ] περὶ ᾿“γαπήνορός ἐστιν 
ὁ λόγος τοῦ ᾿ἀρκάδος᾽ νῆσον δέ φησι τὴν Κύπρον. 
ἀγρότης δὲ ὁ ἀγρευτής, παρόσον ᾿Δρκὰς ἦν τὸ γένος" οἵ 
δὲ ἠπειρῶται καὶ ἀγρευταί: ἢ ἄγριος, παρόσον ἀγρίᾳ 
τροφῇ ἐκέχρηντο οἱ ̓ 'άρκάδες τὸ πρίν, τουτέστι τῇ βαλάνῳ. 

χερσαῖος δέ, διὰ τὸ μεσόγειον εἶναι τῆς Πελοποννή- 
σου" ἐμφαίνει δὲ καὶ Ὅμηρος τοῦτο, λέγων μὴ ἔχειν 
αὐτοὺς ναῦς διὰ τὸ πόρρω μένειν ϑαλάσσης. αὐτό- 
δαιτος δέ, ἐπειδὴ βαλανοφάγοι ἦσαν. πρόσϑε δὲ 
μήνης, διὰ τὸ πρὸς Ἕλληνας εἶναι τοὺς ᾿Δρκάδας. 
φηγίνων δὲ πύρνων ὀχήν, τὴν ἐκ τῶν δρυῶν 
τροφήν᾽ ὀχὴ γὰρ ἡ τροφή. ἐγγόνων δὲ δρυός" 
ἐπεὶ ᾿ἀρκὰς κυνηγῶν ἐνέτυχέ τινι τῶν ᾿Δμαδρυάδων 

ΒΟΒΙΡῚΣ, 22, Ὅμηρος] "]. Β 612 56. 

τ.ν. 4. τριπλὰς. ὅτι ΒΌΡΡΙΘΥΙ. 16. καταπιῶὼν. 18. 
φασι. 28. τινὶ 6 τῇ ὁοτγ. τὰ. 1. 
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ψυμφῶν κινδυνευούσῃ καὶ μελλούσῃ φϑαρῆναι, τῆς 
δρυὸς ἐν ἦ ἦν γεγονυῖα ἡ νύμφη ὑπὸ χειμάρρου 
ποταμοῦ διαφϑαρείσης" ὁ δὲ ᾿ἀρκὰς τὸν ποταμὸν ἀν- 
ἔτρεψε καὶ τὴν γῆν χώματι ὠχύρωσεν" ἢ δὲ νὔμφη 
συνελθοῦσα αὐτῷ ἔτεκεν Ἔλατον καὶ ᾿Δμφιδάμαντα, 
ἐξ ὧν εἰσιν οἵ ᾿άἀρκάδες. ἢ ἐπειδὴ ᾿Δγαπήνωρ ἀπὸ 
ΖΔίρύοπος εἶχε τὸ γένος" ὁ δὲ Ζίρύοψ ᾿ἡπόλλωνος καὶ 
Ζίας τῆς Δυκάονος υἱός" ταύτῃ συνελθὼν ᾿ἀπόλλων 

ἔγκυον ἐποίησεν, ἥτις τεκοῦσα τὸ βρέφος ἔτρεφε δρυὸς 
στελέχει, διὸ προσηγορεύϑη Ζίρύοψ. 

481. λυκαινομόρφον] τοῦ Ζιὸς παραξενωϑέντος 
“Μυκάονι μυϑολογεῖται τὸν τῶν παίδων νεώτερον αὐτῷ 
ϑῦσαν καὶ παραϑεῖναί τινα παῖδα Νύκτιμον τοὔνομα, 
τὸν δὲ ϑυμωϑέντα μὴ μόνον τὸν ἐπιχειρήσαντα κεραυ- 
ψῶσαι, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πολλούς, μόνῳ συγχω- 
φῆσαι Λυκάονι καὶ ὀλίγοις ἄλλοις συγχύσαι δὲ τὴν 
ὅλην τράπεξαν, ἀφ᾽ ἧς Τραπεζοῦσαν ὠνόμασε πόλιν 
ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ᾽ μετέβαλε δὲ καὶ ἑτέρους πολλοὺς εἰς λύ- 
κουςφ᾽ καὶ ὄρος διὰ τοῦτο ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ ὠνομάδσϑη. 

ἄλλως. ὁ Ζεὺς ἐπιξενωθεὶς ᾿άρκάδι τῷ Δυκάονι 

εἱστιᾶτο" οἵ δὲ τούτου υἱοὶ ἀπόπειραν ποιούμενοι εἰ 
ϑεός ἐστι, κρεανομήσαντες Νύκτιμον καὶ τὰ τούτου 
κρέατα συμμίξαντες τοῖς ἄλλοις κρέασι, παρέϑηκαν τῷ 
Διί ὁ δὲ ὀργισϑεὶς ἀνέτρεψε τὴν τράπεζαν, ὅϑεν καὶ 
Τραπεξζοῦσα πόλις ἐν ᾿Αἀρκαδίᾳ' τοὺς δὲ Ζυκάονος 
παῖδας ἀνεῖλε κεραυνῷ καὶ τὴν ᾿ἀρκαδίαν συνεχῶς 

ἐκεραύνου, ἕως ἡ γῆ παρακαλοῦσα τὸν Ζέία τὴν χεῖρα 
ἐξέτεινε" διό φασι πρῶτον παρ᾽ ᾿Δρκάσιν ἐκεχειρίας 

τον. 1. μελλούσῃ ϑιαᾷ]ά!. 16, συγχύσαι] συγχωρῆσαι. 
21, τὴ» τὸν. 28. ἐκχειρίας. 
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γενέσϑαι" ἐνίους δὲ τοῦ δΔυκάονος παῖδας εἰς λύκους 

μετέβαλε. 

482 βαα. τῶν πρόδϑε δὲ μήνης" ἐπεὶ προσέληνοι 
οἱ ᾿ἀρκάδες" ἐτρέφοντο δὲ πρότερον τῇ βαλάνῳ" καὶ 
τὸ τοῦ χρησμοῦ 

πολλοὶ δ᾽ ἐν ᾿Δρχαδίᾳ βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασι. 

τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως. σπληδῷ πυρός" σπληδὸς δὲ κατὰ 

γλῶσσαν ἡ σποδός" τὰς δὲ βαλάνους ἤσϑιον οἵ ̓ Δρκάδες 

ὀπτῶντες πυρί. τὸ δὲ χαλκωρυχήσει" ἐπειδὴ πολλὰ 
μέταλλα χαλκοῦ ἐστιν ἐν Κύπρῳ᾽ λέγει οὖν, ὅτι παρα- 

γενόμενος ἐξ ̓ Δρκαδίας ὁ ̓ ἀγαπήνωρ ἐν. Κύπρῳ χαλκὸν 
ἐργάξεται. γνύϑιος δὲ ἀντὶ τοῦ βόϑρος" καὶ πᾶν. κοί- 
λῶμα οὕτως καλεῖται. 

494. τρίτος δὲ τοῦ μάρψαντος] Αἰγεὺς ὃ Παν- 
δίονος υἱὸς βασιλεὺς ᾿Αϑηναίων συνελθὼν Αἴϑρᾳ τῇ 
Πιτϑέως ἔν Τροιξῆνι, ἔσχεν ἐξ αὐτῆς τὸν Θηθέα" 
κατέλιπε δὲ τὸ ξίφος αὐτοῦ καὶ τὰ ὑποδήματα τῇ 
«Αἴϑρᾳ εἰπών" ἡνίκα ἐφαρμόδωσι τῷ ποδὶ τὰ ὑποδή- 
ματα καὶ τὸ ξίφος δυνηϑῇ κομίσαι, τότε λαβὼν αὐτὰ 
ἐλϑέτω εἰς ᾿ϑήνας. ἡνίκα δὲ ηὐξήϑη ὁ Θησεὺς καὶ 
μέγας ἐγένετο, καὶ ἐφήρμοσαν τὰ ὑποδήματα τοῖς ποσὶν 
αὐτοῦ, τότε λαβὼν τὰ ὅπλα ἦλϑεν εἰς ᾿άϑήνας εἰς 

ἀναγνωρισμὸν τοῦ πατρός. κοίλην οὖν πέτραν λέγει 
τὴν ἐν Τροιζῆνι" καὶ Καλλίμαχος Κολλουραίαν καλεῖ- 

σϑαι λέγει. 
495. κέλωρ γίγαντος] ἀμφίβολον πότερον τοῦ 

μάρψαντος ἐκ τῆς πέτρας τοῦ γίγαντος τὰ ὅπλα, ἵνα 

ΒΟΕΙΡα,. 8. γογβατα μυπὸ Ἰαπᾶδης Ἠδτοδοῦ, 1, 66, Ῥδῦβδῃ. 
ὙΠΠ, 1, ὁ (2). 24, Καλλίμαχος) Εν. 66. 

ι. Υ. 1. τοῦ] τοὺς, 10. μετάλλα. 14. τρίτος ἴο]. 895, 
117. αὐτῆς ΘΧ ΘΟΥΥ, 
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ὁ λόγος ἦ περὶ τοῦ Αἰγέως, ἢ υἱὸς τοῦ γίγαντος τοῦ 
λαβόντος τὰ ὅπλα ἐκ τῆς πέτρας, ἵνα ὁ λόγος ἡ περὶ 

Θησέως, ὅπερ καὶ βέλτιον" γίγαντα δὲ καλεῖ τὸν 
Θησέα. ἐπεὶ ᾿4ϑηναῖος καὶ γηγενὴς ἀπὸ ᾿Ερεχϑέως. 

406 54. τόν ποτ᾽ εἰς λέχος λαϑραῖον] Ζ1ιο- 
μήδης καὶ ᾿ἀκάμας ὃ Θησέως υἱὸς ἐπρέσβευσαν πρὸς 
τοὺς Τρῶας, καὶ συνέβη Δαοδίέκῃ τῇ Πριάμου μιγῆναι 
᾿ἀκάμαντα. καὶ τεκεῖν υἱὸν Μούνιτον Ἀἀληϑέντα᾽ φο- 
βουμένη δὲ δέδωκε τὸ βρέφος Αἴϑρᾳ τῇ τοῦ Θησέως 
μητρὶ ἀνατρέφειν᾽ ἡ δὲ γνοῦσα τοῦ υἱωνοῦ αὐτῆς 

τὸ παιδίον, ἐκόμισε καὶ ἀνέϑρεψεν. ἁλούσης δὲ τῆς 
Τροίας, ἀναγνωρισϑεῖσα τῷ ᾿Ακάμαντι ἀπῇρε μετ᾽ 
αὐτοῦ, κομίξουσα καὶ τὸν Μούνιτον᾽ παῤαγενομένων 
ὃὲ αὐτῶν εἰς Θρῴκην καὶ ἐξελθόντων ἐν κυνηγεσίᾳ, 

ὄφις τὸν Μούνιτον ἔτρωσε, καὶ οὕτως ἐτελεύτησεν. 
ὅ04 5ᾳ. ᾿κταίων λύκοι] οἵ Ζιόσκουροι στρα- 

τεύσαντες ἐπὶ τὴν ᾿Δἀκτὴν ((Ακτὴ δὲ ἐκαλεῖτο πάλαι ἡ 
᾿Δττική). ἐφείσαντο δὲ πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει πλὴν 
τῆς Αἴϑρας. διὸ καὶ ϑαυμάσαντες οἵ ̓ 4ϑηναῖοι ἄνακτας 
αὐτοὺς ἐκάλεσαν ἤγουν σωτῆρας. 

ἀντὶ τοῦ ἁρπαγείδης Ἑλένης μόνῃ τῇ Αἴϑρᾳ 
ξυγὸν δούλειον ἀμφήρεισαν οἷ τῶν ᾿Αϑηναίων 
πορϑηταί. 

ὅ06. ὀστράκου] τοῦ φοῦ ἐξ οὗ ἐγένοντο' τούτου 
τοῦ ὠοῦ ἑκάτερος ἀντὶ περικεφαλαίας ἐκέχρητο τῷ 
ἡμίσει" ἅπερ αὐτῶν τὰ εἰς τοὺς ἀνθρώπους φυλακτικὰ 
καὶ εὑρετικὰ τῆς εἰς οὐρανὸν ὁδοῦ κλέμαξ ἔσται, τουτ- 
ἕστιν εἰς οὐρανὸν ἥξουσιν. 

τ, ν. 8... κχληϑέντα)] πκριϑέντα. 10. οἰῶνου. 16. διο- 
σκοῦροι. 26. Ῥοβὺ ἅπερ ἴῃ οοᾶ, βραύϊαμῃ το οὔσῃ. 

8. Ἐ 
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ς τὰ δ᾽ ἄλλα ϑριππόβρωτος] ϑοὶψ ὁ σκώληξ 
ὅστις γένεται ἐν τοῖς ξύλοις" τοιούτοις δὲ ξύλοις οἵ 

παλαιοὶ ἐχρήσαντο ὡς ἀσφαλεστέροις τῷ μηδένα δύ- 
ναῦϑαι...... τὸ ξυλὸν τὸ ὑπὸ σκώληκος ὡς σφρα- 

γῖδα γεγονός. ἄλλως τὲ πρὶν εὑρεϑῆναι τὰς κρυφίας 
σφραγῖδας οἱ παλαιοὶ ἐσφράγιξον ξύλοις ὑπὸ ϑρίππων 

βεβρωμένοις, διὰ τὸ αὐτὰ πολυκέντητα εἶναι. ϑριπ- 
ποβρώτη σφραγὶς τὸ ἑξῆς" ὁ δὲ νοῦς" τὴν ἄλλην 
᾿Ζττικὴν ὡς ἐσφραγισμένην παρέασαν μηδὲν λαβόντες 
εἰ μὴ μόνην τὴν Αἴϑραν, καὶ ταύτην δι’ ἀτιμίαν 
Θησέως, ἥτις σὺν τῇ Ἑλένῃ εἰς Ἴλιον ἦλϑε. 

ὅ18, στείλαις ἀρωγούς] ἐν τῷ εἰπεῖν στεέλαις 

ἀρωγούς, ἐδήλωσεν ὅτι ἀκουσίως ἡ “Ἑλένη ἡρπάγη, 
καὶ εἰς βοήϑειαν αὐτῆς μὴ ἐλϑεῖν τοὺς Διοσκούρους. 
κρὲξ δὲ ὄρνεόν ἐστι ϑαλάσσιον ἔἴβιδι ἐοικός, ὡς Ἣρό- 
δοτος" ἔστι δὲ ἶβις ὄρνεον περὶ τὴν Αἴγυπτον ῥυπα- 
ροφάγον" Καλλίμαχος δέ φησιν ἐν τοῖς περὶ ὀρνέων 
τοῖς γαμοῦσι δυσοιώνιστον εἷναι" καὶ Εὐφορίων ᾿4πολ- 
λοδώρῳ" 

ποικίλον ὧδε μέλαϑρον ὀρχίλος ἔπτη" 

Κύξικος ὃν δ᾽ ἤεισε κακὸν γάμον ἐχϑομένη κρέξ. 
κρεκὶ δὲ τῇ Ἑλένῃ, τουτέστι τῇ κακονύμφῳ: δισάρ- 
παγον δὲ αὐτὴν εἶπεν, ἐπειδὴ ὑπὸ Θησέως καὶ ᾽4λε- 
ξάνδρου ἡρπάγη᾽ φησὶ δὲ ὁ ̓ Ελλάνικος ἑπταέτη οὖσαν 

ΒΟΒΙΡΤῚ. 18. Ἡρόδοτος] Π, 16. 11. Καλλίμαχος] ΕῪ. 1009 
ΒΟΒΏΘΙα, 18, Εὐφορίων»] Ετὶ 4 Νοίῃ. [Απὰ]. ΑἸοχ. ἢ. .40.} τξ 
Ὀαθηῦχ. ΕἾΤ. Ῥοθδ. θρ. αὑτ. 1ΠΠ| ὑ. 4ῦ. 24, Ἑλλάνικος) Ετ. 14 
ΝΙΌΘΙΙ. [ἘἰὴἩ 4 Ηϊϑῦ, αττ. 1 Ρ. 566. 

ι. γ. 3286. τοιούτοις --- ἐχρήσαντο) εἶπε δὲ τοιούτοις ξύλοις 
ὃ πάλαι χρησμός. 4, Ῥοβὺ δύνασϑαι 5ῖρτιθ, Ἰδοῦμδθ Ῥοδβαὶ. 
σφρ. ΘΟΙΙΡΘΠαΙΟ βουρύατα. 6. σφραγίδας. 1. αὐτὸ πολυ- 
κέντητον. 9. παρέασε οοᾶ, (Ὁ). λαβόντας. 12, στείλαις 
01. 895 τηϑχρ'. ΒΌΡ. 10. ἔβις. 11. φησ. περὶ. 
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τὴν Ἑλένην ἁρπαγῆναι ὑπὸ Θησέως, δώροις δὲ λέγει 
ἀποδοϑῆναι αὐτὴν τετοκυῖαν τὴν Ἰφιγένειαν. 

519 5ᾳ. καὶ δῖ᾽ Ἐνυὼ καὶ τριγέννητος 9'εά 
ἡ ̓ 4ϑηνᾶ. ὅτι ἡ αὐτή ἐστι τῇ σελήνῃ, ἡ δὲ σελήνη 
τριταία φαίνεται ἐκ συνόδου" ἢ ὅτι τριγένειά ἐστιν, 
ὡς καὶ Ὅμηρος. ἢ ὅτι τριτὼ καλοῦσι τὴν κεφαλὴν οἵ 
Βοιωτοί, ἐκ δὲ τῆς κεφαλῆς τοῦ Ζιὸς ἐγεννήϑη αὕτη" 
ἢ ὅτι ἡ αὐτή ἐστι τῇ ψυχῇ, τριμερὲς δὲ αὕτη ἔχει 
γὰρ τὸ λογικόν, τὸ ἐπιϑυμητικόν, τὸ ϑυμικόν. Βοαρ- 
μία δὲ καὶ Δογγᾶτις παρὰ Βοιωτοῖς καλεῖται καὶ 
τιμᾶται, Ὁμολωὶς παρὰ ᾿Αϑηναίοις" καὶ ὁ Ζεὺς παρ᾽ 
αὐτοῖς Ὁμολοωὶς καὶ Πύλαιος Ὁμολωίς. Βίέα δὲ ἰσχυρα, 

ἢ ὅτι τριγέννητος ϑεὰ ἡ ᾿Αϑηνᾶ Καλλισϑένης γάρ 
φησι τρίτῃ τοῦ μηνὸς γενυηϑῆναι, διὸ καὶ παρὰ ᾿49η- 
ναίοις ἡ τρίτη ἱερὰ αὐτῆς καλεῖται" ἢ ὅτι περὶ τῷ Τρίτωνι 
ποταμῷ ἐγεννήϑη, ὅϑεν καὶ Τριτογένεια" ὡς δὲ Ὅμηρος 

Διὸς ϑυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια. 

ὅ22, ρύμας" Κρῶμνα Παφλαγονίας πόλις, ἐν ἡ 
Ποσειδῶνος ἱερόν ἐστιν" ἔστι δὲ καὶ Κορένϑου τόπος" 
ὡς καὶ Καλλίμαχος 

νικητῇ μὲν Κρωμνίτην. 

ΖΦΙρύμαιος δὲ ὁ ᾿ἡἀπόλλων τιμᾶται: Πρόφαντος δὲ ὁ 
Ποσειδῶν Ἡρόδοτος δὲ ταῖς ἀληϑείας οὔ φησι κτέδαι 
αὐτοῖς τὴν πόλιν, ἀλλὰ Δαομέδοντα χρήματα κατα- 
ϑέμενον εἰς τὰς ὁσίας αὐτῶν ἀναλῶσαι ἤτοι εἰς τὴν 

τῶν τειχῶν καταδκευήν. 

ΒΟΒιρττ, 6, 16. Ὅμηρος) 1]. 4 δ18Ὁ. 18. Καλλισϑ'ἕνης] 
γ. ΝῈ6]]. δὰ Ὑχοίζ. ρ. 666 ποῖ. 12. 20. Καλλίμαχος] ΕἾ. 
ποθ. 28. Ἡρόδοτος] ΝΙΒΙ] οἰπβχαοαΐ ἴῃ ποάίθτγηῖβ ΗἩθγοαοίϊ 
Θαἰθου 8 τοροϑυιίατ. 

τω γί 8. καὶ δι᾽ ἴο]. 407. 16. γεννηϑῆναι. 24, αὐταῖς. 
24. 8α. καταϑ'. ἐκ τῆς ϑυσίας αὐτῶν, ἀναλῶσαι ταῦτα εἰς Τρίζ. 
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594, ἕν ἦμαρ ἀρκέσειε] εἰ στρατεύσειάν, φησιν, 
οἱ περὶ τὸν Ἴδαν, οὐκ ἀνϑέξονται αὐτῶν τὰς χεῖρας 
τὰ τείχη οὐδὲ πρὸς μίαν ἡμέραν. 

2. δυσμενῶν μοχλόν Καναστραῖον ἄκρω- 
τήριον μέδον Μακεδονίας καὶ Θράκης, οὗ πλησίον 
ῴκησαν οἱ Γίγαντες᾽ δυσμενῶν δὲ μοχλόν, ἀντὶ τοῦ 
ἀσφάλειαν ἀπὸ τῶν δύο μερῶν τὸν Ἕκτορα ἔχοντα. 

ὅ299. μαιμῶντα τὐψα! τὸν ὀλετῆρα τῶν Ελλήνων" 
ποιμνέων δὲ εἶπεν, ὅτι καὶ ὁ ποιητὴς ποιμένα λέγει 
τὸν βασιλέα. γράφεται καὶ ποινέων, τῶν ἐληλυϑότων 
ποινὰς ἀπαιτῆσαι παρὰ τῶν Τρώων ὑπὲρ τῆς ᾿Ελένης. 
μᾶλλον δὲ χρὴ τοῦτο ἀκούειν ἐπὶ “κχτοφος᾽ τινὲς δὲ 
ἐπὶ Πρωτεσιλάου ἀκούουσι τὸ ποιμνίων ἀλάστορα, 

τὸν πορϑοῦντα τὰ ποίμνια τῶν Τρώων. 
οὐ δή.ποτ᾽ αἴϑων) αἴϑωνα κίρκον τὸν Πρω- 

τεσίλαον καλεῖ, ἵνα γίγαντα τὸν Ἕχτορα ἀκούσωμεν" 
ἱστορεῖ δὲ Σοφοκλῆς ἐν Ποιμέσιν ὑπὸ τοῦ “Εκτορος 

ἀναιρεϑῆναι τὸν Πρωτεσίλεων" ὁμοίως δὲ καὶ Ζημή- 
τρίος ὃ Σκήψιος αρ᾽ Ὁμήρῳ γράφεσϑαι 

τὸν ἔκτανε φαίδιμος Ἕκτωρ 

νηὸς ἀποϑρώσκοντα. 

ἔστι δὲ τοῦτο ὑπερβατόν' οὗ δήποτε κίρκου ϑρασὺς 
πρῶτα κινήσει δόρυ πήδημα λαιψηρὸν δικών, 
ἀντὶ τοῦ ἐκβὰς. πρῶτος εἰς γῆν καὶ πηδήσας. 

ΒΟΒΙΡΤΤ. 9. ὃ ποιητὴς} Ηογμλθττιϑ᾽ ῬΆΒΒΙΕα. 11. Σοφοκλῆς] 
Εν. 248 Ὀϊπᾶ. τ-ῈΕ 45 ΝποΙϊς. 18 5ᾳ. Ζημήτριος ὃ. Σκήψιος] ἴὰ 
“οοτητη θηΐαχο 1 Θϑῖι Βοθοίβα Ηοτϊαϑυῖοδθ ρᾶτίθπι, ἴθ ααδ ΘΟΡΙδ 6 
Ττοϊδϑηογατα γϑοθηϑθηθαχσ, ΟἵἨ Μπθ0)1. δὰ Τζούζ. Ὁ. 6172 ποῦ. 8. 
Ο. Μα8]]. Εττ. Ἡϊϑ. αὐν. ΤΥ Ὁ. 882 πού. 19. Ὁμήρῳ 1]. Β ΤΟΙ Βα. 

των. 1. ενἦῆμαρ. 83. αὐτὼν οχ αὐτὰς Οὁουγ. τῇ. 1. 18. 
ἐλάστορα. 15, οὐδήποτ᾽. 19, παρ᾽ ] καὶ παρ΄. 
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ὅ82 5β8ᾳ. Γραικῶν ἄριστος] ὁ “Πρωτεσίλεως, 
ᾧτινι τὴν ταφὴν ἑτοιμάξει ἡ τῶν ΖΙ᾽ολόγκων ἀκτὴ ἐπὶ 
τῆς Θράκης, καὶ ἡ ἄκρα Μαξουσία προέχουσα τῆς 
Χερρονήσου" ἔστι δὲ ἡ Μαξουσία ἀκρωτήριον ᾿Ελεοῦντος. 
χερδαίου δὲ κέρως; τῆς Χερρονήσου" ἐκεῖσε γὰρ 
ἐκηδεύϑη κατ᾽ αὐτὴν τὴν καλουμένην. Μαξουσίαν 
ἄκραν. 

ᾧ πάλαι τεύχει τάφους ἀκτὴ Ζ4Δολόγκων] 
Ζόλογκοι ἔϑνος Θρᾳκικὸν ἀπὸ Ζολόγκου τοῦ :Κρόνου 

καὶ Θρῴκης ὠνομασμένου" ἔστι δὲ Χερρόνησος τῆς 
Θράκης ὅπου ὁ τάφος Πρωτεσιλάου" φασὶ δὲ καὶ ὡς 
ϑεὸν ὑπὸ τῶν, ἐγχωρίων τιμᾶσϑαι. 

688 5β5αᾳ. ὃς τὸν πλανήτην ὀρϑάγην] ὁ Ζεὺς 
ϑήσεν βαρὺν κολφῳὸν τότε τοῖς περὶϊ τὸν Ἴδαν, 
ὅταν πλανήτην. ὀρϑάγην πικρὸν καταρφρακτῆρα 
δέξωνται δόμοις. ὀρϑάγην δὲ κατὰ γλῶσσαν τὸν 

ξένον" λέγει δὲ τὸν ᾿“λέξανδρον' ὅταν οὖν, φησιν, ὃ 

Μενέλαος δέξηται τὸν ᾿4λέξανδρον, τότε ἡ ἀρχὴ τῆς 

ἔχϑιρας ἐνστήσεται τῷ Ἴδᾳ καὺ «Δυγκεῖ καὶ τοῖς Ζιοσ- 
κούροις. Ι 

ὅ40. οἵ δεινὰ κἀπόϑεσταὶ ὑπερβατόν ἐστιν ὅτι 

ὃ Ζεύς: ὅταν μειλίσσωνται “αἱ ἐξιλεώσωνται ἐν ταῖς 
ϑυσίαις οἱ περὶ τὸν Ἴδαν καὶ τοὺς Διοσκούρους, οἵτινες 

ἐν τῇ εὐωχίᾳ τοῦ Διὸς φιλονεικήσουσι. πρὸς ἀλλήλους 
εἰς ὕστερον καὶ εἰς μάχην ἐλεύσονται περὶ τῶν Λευκ- 
ἔππου ϑυγατέρων Φοίβης καὶ ἹΙλαείρας, ἃς ἁρπάσαντες 

οὗ περὶ τὸν Ἴδαν προκατεγγυηϑείσας τοῖς Ζιοσκούροις 
εἰς μάχην κατέστησαν. 

1. Ψ. 4, ὅ. χερονήσον. 10, χερόνησος. 1ὅ. καταρακτῆρα. 
19. ἴδα καὶ λυγκείω. 25, ὅταν 8 ὅτε ἀαρίθμπι. 26. ἰλαεέρας. 
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(λ4 ὅ46.) περὺ τῶν 4“Ιιοσκούρων καὶ Ἴδα καὶ 
“Ἱυγκέως πρὸς ἀλλήλους μαχομένων φησὶ “]ημήτριος. 

καὶ πλανήτην (538) δὲ λέγει τὸν ᾿Δ4λέξανδρον, 
ὀρϑάγην δὲ κατὰ γλῶσσαν τὸν ξένον᾽ ἔστι δὲ τὸ λε- 
γόμενον ἐπὶ τοῦ ΖΙιός" ὅταν τὸν πλανήτην καὶ σῖννιν 
ξένον ὑποδέξωνται. 

ὅ48.ϑήσει βαρὺν κολφὸν καὶ ἀστεργῆ κραυγὴν 
ἐν μέσαις ταῖς λέδχαις. ὅταν εὐωχούμενοι κατασπέν-- 
δωσιν οἱ μέλλοντες δεινὰ πείδεσϑαι οἱ Ζ᾽ιόσκουροι 

καὶ ᾿ἀφαρέως παῖδες" δοκεῖ γὰρ ὁ Ζεὺς εἰς φιλονεικίαν 
ἐμβαλεῖν τοὺς Τυνδαρίδας καὶ ᾿Δφαρητιάδας, ὅτε ὁ 
᾿Δλέξανδρος ἐξενίξετο παρὰ τοῖς Ζιοσκούροις, οἵ δεινὰ 

καὶ ἀπόϑετα, ὅτε τὸν ᾿4λέξανδρον ἐξένισαν, ἐκίνησαν 
κατὰ τῶν ᾿ἀφαρητιάδων᾽ ὁ δὲ ἁρπάξει τὴν Ἑλένην, 
οὗ ὃδὲ Διόσκουροι οὐ δυνήσονται ἐλϑεῖν εἰς Ἴλιον 
ἐπικειμένου αὐτοῖς πολέμου. ἐνταῦϑα οὖν ὁ μὲν 
Ἴδας ἀναιρεῖ τὸν Κάστορα, ὁ δὲ Πολυδεύκης τὸν Ἴδαν" 
τὸν δὲ “υγκέα ὁ Ζεὺς ἐκεραύνωσεν. 

ὅ41. ἀνεψιαῖς ὄρνισι χραισμῆσαι γάμους] 
90 ταῖς τοῦ Πευκίππου ϑυγατράσιν" ἀνεψιοὶ γὰρ καλοῦνται 

οἱ παῖδες τῶν ἀδελφῶν" Τυνδάρεως δὲ καὶ ᾿ἀφαρεὺς 
καὶ Δεύκιππος καὶ Ἴκαρος ἀδελφοί, υἱοὶ δὲ Οἰβάλου" 
καὶ τούτων. γένονται παῖδες οὕτως" Τυνδάρεω μὲν οὗ 
Ζιόσκουροι. Δευκίππου δὲ Φοίβη καὶ ἹἸλάειρα, ᾿άφα- 

9ὁὅ ρέως δὲ Ἴδας καὶ “υγκεύς. 
(Δα δ48.) ὀνειδισϑέντες γὰρ οἱ “ιόσκουροι ὑπὸ 

τῶν ᾿ἀφαρέως παίδων ὡς μὴ ἐδεδώκεσαν ἕδνα ὑπὲρ 

τον. 1. περὶ [0].40, 2, μαχόμενοι. 9,1,24, διοσκοῦροι. 28. 
Οοᾶ, τυνδάρεως 24, ἰλαάειρα. 96. ὀνειδισθέντας --- τοὺς 
“ιοσκούρους. 27. δεδώκεσαν ἔδνα. 
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τῶν “ευκίππου ϑυγατέρων ἤλασαν τὰς ᾿ἀφαρέως βοῦς 
δόντες τῷ “Δευκίππῳ᾽ περὶ ὧν ὁ πόλεμος. 

49. χρήξοντες ἀλφῆς τῆς ἀεδνώτου] τῆς 
χωρὶς ἕδνων" ἄλλοι δὲ εἰρήκασιν ἀλφηστὴν ἁρπαγήν. 

ὅδ8, ὁ μὲν κρανείᾳ κοῖλον] Πολυδεύκης καὶ 

Κάστωρ ἐκρύβησαν ἐν κοιλώματι δρυός. Ἴδας δὲ 
βαλὼν ἀνεῖλε τὸν Κάστορα᾽ ὕστερον δὲ ὃ μὲν Πολυ- 
δεύκης τὸν Μυγκέα ἀνεῖλεν᾽ Ἴδαν δὲ ὁ Ζεὺς ἐκεραύ- 

νῶδε, πρότερον τοῦ Ἴδου στήλην ἐκ τοῦ τάφου τοῦ 
πατρὸς δίψαντος ἐπὶ τὸν Πολυδεύκην. 

ἄλλοι" ὁ μὲν Ἴδας τὸν Κάστορα τῷ ἀπὸ κρανείας 
δόρατι βαλὼν ἀνεῖλεν ὑπὸ τὸ στέλεχος τῆς δρυὸς 
κρυπτόμενον. 

ὅδῦ. λέοντα ταύρῳ] ταῦρον τὸν “υγκέα, διὰ 
τὸ ὀξυδερκές. 

δῦ6. ὁ δ᾽ αὖ σιγύμνφῳ)] τοῦ “υγκέως ὁ Πολυ- 
δεύχης τὰ πλευρὰ τῷ δόρατι ἀναρρήξας ῥίψει. 

δῦ. τῷ δὲ δευτέραν ἔπι) ἔξωϑεν δεῖ λαβεῖν'᾽ 
λέγει τὸν Ἴδαν" οἱ δὲ κριοὶ εἰώϑασιν ἐν τῷ μάχεσϑαι 
τοῖς κέρασι πλήττειν" καὶ τοῦτό ἐστι κυρίως ἐπὶ τοῦ 

κορύπτειν, ὡς καὶ Θεόκριτος 
φύλασσε μή τι κορύψῃ. 

ὅ62. οὐδ᾽ ὁ Σκιαστὴς Ὀρχιεὺς] Μάρπησσαν 
τὴν Εὐρύκλου ϑυγατέρα κατεγγυηθεῖσαν ὑῷ Ἴδᾳ ἀρ- 
πάσας ὃ ᾿Απόλλων εἰς μάχην αὐτῷ κατέστη᾽ λέγει οὖν 
ὅτι οὐδὲ ὁ ᾿ἡπόλλων τῷ Ἴδᾳ τὴν ἀνδρείαν ἐμέμψατο. 

ὅθ8. τὸ τόξον ῥαιβώσας ἀντὶ τοῦ κυκλώσας, 
κάμψας, ἀφ᾽ οὗ τὸ πολεμήσας" κέρας δὲ τὸ τόξον" 

ΒΟΕΙΡΤΤ. 21. Θεόκριτος] ἃ. ΠῚ ὅ. 

ι:-.ν. 1, ϑυγατρῶν. 4. ἔδνων. εἰρήκεσαν. 171. ῥέψει 
88. ῥέψον ϑιαθίρασμ. 18. δευτέρα οοἄ.ἢ 
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τὰ δὲ περὶ Ἴδου καὶ ᾿Ζ“πόλλωνος γνωρίσματος καὶ 
Ὅμηρος ἐν τῇ τ΄. παρὰ τὸ Ὁμηρικόν" 

ἄλλοτε μὲν ξωοὺς ἐστερημένοι. 
παρὰ δὲ Δάκωσι ξένοι οἵ Ζιόσκουροι. 

᾿ -» ᾿ ς-» " » 2 ᾿ 
καὶ τῶν μὲν ἡμῖν εὐναδσει) τῶν ““φαρητιάδων 

Α "“ Υ͂ Α ἡ 

καὶ τῶν ΖΠοδκούρων καὶ Ὅμηρος 
᾿ 2 [4 ’, 5 

τοὺς ἤδη κάτεχε φυσίξοος αἷα. 

ὅτ0. ὧν οὐδ᾽ ὁ Ῥοιοῦς ἵνις] Σταφύλου τοῦ 
ο» 7, , » ς Ζε “ἢ ),.», υἱοῦ Διονύσου ϑυγάτηρ γένεται 'Ροιώ" ταύτῃ ἐμίγη 

᾿“πόλλων᾽ αἰσϑόμενος δὲ ὁ Στάφυλος. ἐνέβαλεν αὐτὴν 
εἰς λάρνακα καὶ ἀφῆκε κατὰ ϑάλατταν᾽ ἡ δὲ προσ- 
ἑπελάσϑη τῇ Εὐβοίᾳ καὶ ἐγέννησεν αὐτόϑι περί τι 
Σ ω “,“,», 5: » Α . 2 » 
ἄντρον παῖδα, ὧν “νιον ὠνόμασε διὰ τὸ ἀνιαϑῆναι 

αὐτὴν δι’ αὐτόν. τοῦτον δὲ. ᾿“πόλλων ἤνεγκεν εἰς 
Ζῆλον" ὃς γήμας ΖΙωρίππην ἐγέννησε τὰς Οἰνοτρόπους, 

Οἰνώ, Σπερμώ, ᾿Ελαΐδα' αἷς ὁ “Διόνυσος ἐχαρίσατο 
ὅποτε βούλονται σπέρμα λαβεῖν. Φερεκύδης δέ φησιν 
ὅτι ὁ "άνιος ἔπειϑε τοὺς Ἕλληνας παραγενομένους πρὸς 

2. ἃ 2 Ὁ ’ Ἁ 2 ΄ Ἵ ΄ Ἁ “ 
αὐτὸν αὐτοῦ μένειν τὰ ἐννέα ἔτη" δεδόσϑαι δὲ τοῦτο 

παρὰ τοῦ ϑεοῦ᾽ τῷ δεκάτῳ δ᾽ ἔτει πορϑήσειν τὸ Ἴλιον. 
ν “ Ἁ 3 Ἁ ῳ Ἁ -“»Ἢ , ’ 2 - 

ὑπέσχετο δὲ αὐτοὺς ὑπὸ τῶν ϑυγατέρων αὐτοῦ τρα- 
φήσεσθϑαι" ἔστι δὲ τοῦτο καὶ παρὰ τοῖς τὰ Κύπρια 
πεποιηκόσι' μέμνηται δὲ καὶ Καλλίμαχος τῶν ᾿Δνίου 
ϑυγατέρων ἐν τοῖς Αὐτίορις. 

ΒΟΆΙΡΙΤ. 2. Ὅμηρος] ἢ]. 1 δὅ8ϑ 58αα. Ὁμηρικόν] Οἄ, 1. 808. 
6. Ὅμηρος] Π. Γ' 348. 11. Φερεκύδης) ΕὟ. 94 ΜΈ6]1. [ΕἸὙ. 
Ἡιβυ. Οτυ. 1 Ρ. 941 298ᾳ. παρὰ τοῖς τὰ Κύπρια πεποιηκόσι] 
ΕῪ, 17 Καὶ. [Ερίοο, ατν. ΕὟτ. 1». 29.] τα 20 Ὑ 6]. 28. Καλλί- 
μαχος] Τιοῦὰβ ῖς ἴῃ Οδ]]σάβοῦι ἐγαρτηθηΐογασα θα ]ΟὨΌθ 5 
ἀοϑιαογαίαγ. 

τιν. 4. διοσκοῦροι. Ἶ. φυσίξωος. 1ὅ. τὰς] τοὺς. 
19. δεδόσϑω οοᾶ. Ὁ). 20. τῷ ϑεῷ: 234, αἰτιᾶσι. 
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δ10. Αἰγύπτιον Τρίτωνος] Τρίτων πάλαι ἐκα- 
λεῖτο ὃ Νεῖλος" ὁ δὲ Ἰνωπὸς ποταμός ἐστι τῆς 4]΄ήλου" 
καί φασιν ὅτι ἡνίκα πλημμυροῦται ὃ Νεῖλος καὶ 
ἀνέρχεται, τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ ὁ Ἰνωπός. ὅϑεν καὶ 
λέγουσιν ἐκ τῶν ὑδάτων αὐτοῦ διά τινων ἀδήλων 
πόρων πληροῦσϑαι τὸν Ἰνωπόν' ὡς καὶ Καλλίμαχος 
ἐν ὕμνοις 

“ἰγύπτοιο ᾿Ινωποῖο. 

ὅ11. ἃς δὴ Πρόβλαστος] Πρόβλαστος ὁ Ζιό- 
γνυσος, ἐπειδὴ ὅτε μέλλουσι κόπτειν τὰς βλάστας ἤτοι 
τὰ κλήματα, ϑύουσιν αὐτῷ κλαδεύοντες. 

ἄλλοι. Πρόβλαστος ὃ Ζιόνυσος" ἢ Πρόκλαστος, 
ἐπεὶ ὅταν μέλλωσι κλᾶν τὰς ἀμπέλους ϑύουσιν αὐτῷ. 

ὅ19. ἕρπιν τε δέξειν)] ἔρπιν οἵ Αἰγύπτιοι τὸν 
οἶνον καλοῦσιν, ὡς καὶ Ἱππῶναξ 

ὅπου τὸν οἶνον ὃ σκοῖτος καπηλεύει. 

ὅ80. Ζάρηκος ἐκγόνους φάβας] Ζάρηξ Καρύ- 
στου ἐστὶ τοῦ Χείρωνος. οὗτος ἔγημε Ῥοιὼ τὴν 
Σταφύλου,. καὶ ἐξ αὐτῆς ἔσχε πέντε παῖδας" ὥσπερ δὲ 
τὸν Θησέα λέγουσιν Αἰγέως υἱὸν καὶ τὸν Ἡρακλέα 
᾿Δμφιτρύώνος, καίτοι ἐν ἄλλοις ὁμολογοῦντες τοῦ “Ιιὸς 
αὐτοὺς εἶναι, οὕτως καὶ τὸν άνιον Ζάρηκος εἶπε. 
φάψ δὲ εἶδος ὀρνέου. οἰνοτρόπους" αἵ Οἰνότροποι 

ἐκαλοῦντο Οἰνώ, Σπερμώ, ᾿Ελαΐς. αὗται ἔλαβον παρὰ 
Διονύσου δῶρον ἵνα. ὅτε ϑελήσουσι, καρπὸν τρυγῶσι" 
καὶ ἡ μὲν Οἰνὼ τὸν οἶνον ἐποίει, ἡ δὲ Σπερμὼ τὰ 
σπέρματα, τὸ ἔλαιον δὲ ἡ ̓ Ελαΐς" αὗται δὲ τοὺς Ἕλ- 

ΒΟΕΙΡΤτ, Τ. ἐν ὕμνοις] Ιῃ Πίδη. 171. 1δ. Ἱππῶναξ) Εν. 
8 ν. 2 ὙΥ 6] 01κ, το Εν. 61, ν. ὃ Βρῖ. [Ῥορίῦ. Τύγετ. αττ. ρ. 1601 6α. Π1.] 

τ. ν. 1, Αἰγύπτιον [0]. 415, 48, οἰνοτρόποι. 
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ληνας λιμώττοντας ἐλθοῦσαν εἰς Τροίαν διέσωσαν. 

μαρτυρεῖ δὲ ταῦτα καὶ Καλλίμαχος. 
88. Σιϑῶνος εἰς ϑυγατρός] οἱ γὰρ τὰ ᾽4ργο- 

ναυτικὰ ποιήσαντές φασι κεῖσϑαι ὅτι Σιϑῶνος τοῦ 
υἱοῦ ΄άρεος καὶ ᾿Δγχινόης τῆς Νείλου ϑυγατρὸς ἐγένετο 
ιν 2 τ ΄. 

Ροιτεία, ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ Ῥοίτειον ὠνομάσϑη. 
ὅ8ῦ. στρόμβων ἐπιρροιξοῦσι] στρόμβον λέγει 

τὸν ἄτρακτον, παρὰ τὸ στρέφεσθαι" χαλκέων δέ, τῶν 
ἰσχυρῶν. γηραιαὶ δὲ κόραι, αἵ Μοῖραι. τοῖς μίτοις: 
διὰ τῶν χαλκῶν καὶ ἰσχυρῶν ἀτράκτων κλώϑουσι.. 

ὅ86. Κηφεὺς δὲ καὶ Πράξανδρος] μεταβὰς ἐπὶ 
τοὺς περὶ Κηφέα καὶ Πράξανδρον τοὺς παραγενομένους 
εἰς Κύπρον, φησὶν ὅτι οὐκ ἦσαν βασιλεῖς, ἀλλ᾽ ἀνώ- 
νυμοί τινεφ᾽ διὸ καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν παρὰ τῷ ποιητῇ 
οὐ φέρεται" ἦν δὲ ὁ μὲν Κηφεὺς ἐξ ᾿άχαΐας, ὁ δὲ 
Πράξανδρος ἐκ «Δακεδαίμονος᾽" καὶ οὗτοι δὲ παραγένοντο 
εἰς Κύπρον, ὥς φησι Φιλοστέφανος. ξητοῦσι δέ τινες. 
πῶς ἐπὶ πάντων πλαγίως τὴν κλῆσιν ἐδήλωσε, τινὰς 
μὲν λύκους εἰπών, ἄλλους δὲ λέοντας ἢ δράκοντας, 
τούτους δὲ φανερῶς ἐσαφήνισε᾽ καὶ ῥητέον ὅτι διὰ τὸ 
ἀφανὲς τῶν προσώπων ἠναγκάσϑη καὶ τὰς ὀνομασίας 
αὐτῶν εἰπεῖν: ἐν γὰρ τῷ καταλόγῳ τοῦ Ὁμήρου οὐ 
φαίνονται. 

591. ΖΤύμης τε Βουραίοισιν)] τὰ Βοῦρα πόλις 
ἐστὶν ᾿άχαΐας" ταύτην φησὶν ᾿Ερατοσϑένης ὑπὸ σεισμοῦ 
καταποϑῆναι" μέμνηται δὲ καὶ Καλλίμαχος 

ΒΟΆΙΡΤΥ. 2. Καλλίμαχος] Υ. βαρτδ δᾶ ν. 570, 17. Φιλο- 
στέφανος] ΕὟ. 12 ΜΌΒ]], [Βτν. Ηϊϑυ. αττ. 1Π Ὁ. 817 26. Ἔρα- 
τοσϑένης] Ἐγδίοθία. αδοργυάρ. ΕὙῪσ. δᾶ. 8614 8] ὑ. 144 βα. ΕἾ, 8 
ΒοχΏ. 26. Καλλίμαχος] Ηγταπ. ἴπ 196]. 102. 

1. ν, 4. φασι] φησι. θ. ῥοιτίακ. 28. φασὶν. 
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Βοῦρά τε 4εξαμένοιο βοός. 

τὸ δὲ ἑξῆς, Κηφεὺς δὲ καὶ Πράξανδρος οὐ λαῶν 
ἄνακτες ἀλλ᾽ ἀνώνυμοι σποραὶ ναυκληρίας 
πέμπτοι καὶ τέταρτοι γαῖαν ἵξονται ϑεᾶς. 

ὅθ2. ὁ δ᾽ ᾿ἀργυρέίππαν] τοῦτο ϑέλει εἰπεῖν ὅτι 
Διομήδης ἀπελασϑεὶς ᾧχετο εἰς ᾿Ιταλίαν εἰς τὸ Ζαύνιον 
ἔϑνος ἐν βαρβάροις" ὧν ἐβασίλευε Ζαῦνος, ὅστις πολιορ- 
κούμενορ ἐδεήϑη “ιομήδους βοηϑῆσαι αὐτῷ, ὑποσχό- 
μενος αὐτῷ δώσειν τῆς γῆς μέρος. ὁ δὲ βοηϑήσας καὶ τὴν 

νίκην παρασχὼν ΖΙὶαυνίοις ἔκτισε πόλιν, ἥντινα ἵππιον 
Ἴἄργος ἐκάλεσεν" ὕστερον δ᾽ αὐτῷ προσέϑετο ὁ Ζαῦνος, εἰ 

βούλοιτο τὴν λείαν ἔχειν τοῦ πολέμου, ἢ τὴν γῆν πᾶσαν" 
καὶ κριτὴς τούτου ἐγένετο ΄άλαινος νόϑος ὧν τοῦ 
Διομήδους ἀδελφός, ὅστις ἠράσϑη τῆς ΖΙαύνου ϑυγατρὸς 
Εὐίππης., καὶ διὰ τοῦτο ἔκρινε τὸν ΖΙαῦνον ἔχειν τὴν 
γῆν. ἐφ᾽ ᾧ Διομήδης ὀργισϑεὶς τρία κατηράσατο, 
μηδένα δύνασθαι σπείρειν τὴν γῆν, δἰ μή τινα ἀπὸ 
τοῖ γένους αὐτοῦ ὄντα" καὶ μετακινήδας τὰς στήλας 

αὐτοῦ ἔστη ἐπὶ τοῦτο" ὕστερον δὲ ὁ Ζιομήδης παρὰ 
ΖΔαύνου ἀνῃρέϑη" οἵ δὲ φίλοι αὐτοῦ κλαίοντες τὸν 
ἥρωα μετεβλήϑησαν εἰς ὄρνεα ὅμοια κύκνοις. 

ὅ98. ῥάμφεσι] ῥδάμφος καλεῖται τὸ ἐπικαμπὲς 
χεῖλος τῶν ὀρνέων" ἐλλόπων δὲ ϑορούς, τὰ ἔγγονα 
τῶν ἰχϑύων" ϑορὸς γὰρ ὃ ἀποσπερματισμός. 

000. ϑεατρομόφφῳ) ἢ ὅτι ϑεάτρῳ ὅμοιός ἐστιν 
ὁ τόπος ἐφ᾽ ᾧ διατρίβουσιν, ἢ ὅτι περιφεφὴς καὶ ἡ 
νῆσος" ϑεάτρου γὰρ σχῆμα παρὰ τοῖς γεωμέτραις περι- 

φερές. κλίτει δὲ ἡμικυκλίῳ" περιφερὴς γὰρ ἡ νῆσος. 
γεωλόφῳ «δέ, τῷ ὑψηλῷ τόπῳ. 

των. ὅ. ἀργυρέππα. 11. δ᾽ οὐάϊά!. 18. λαινος] ἄλαινος 
γὙ6] ἄλαιμος τα. Ι, ἄλαιτος τὰ. 1]. 28, ϑόρους. 24, ϑόρος. 

1ὅ 
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601. ἀγυιοπλαστήσαντες] οἵ γὰρ ἑταῖροι τοῦ 
“Ιιομήδους ὀδυρόμενοι τὰς τοῦ ἥρωος συμφορὰς μετ- 
εβλήϑησαν εἰς ὄρνεα τοὺς καταρράκτας λεγόμενα" εἰσὶ 
δὲ ὅμοια κύκνοις, οἵτινες διάγουσιν ἐν τῇ Διομήδους 
νήσῳ᾽ κεῖται δὲ αὕτη ἐν τῷ ᾿ἀδρίᾳ' οἰκοῦσι δὲ οὗτοι 
οἵ ὄρνιϑες. ὥσπερ πόλιν: ὑπὸ γὰρ τὸν ὄρϑρον βρέχουσι 
τὸν τόπον ταῖς πτέρυξι καὶ δαίνουσι πάλιν βρέχοντες" 
εἶτα εἰς ἄγραν πορξύονται καὶ τὰ ληφϑέντα ϑέντες 
ὁμοῦ διαιροῦσιν ἀλλήλοις. ᾿Δργυρίππα δὲ πόλις 
ἐστὶν ἐν Ἰταλίᾳ, ἣν ἔκτισε Ζιομήδης καὶ ὁ ὄχλος 
αὐτοῦ. 

601. καὶ κρέμνα χειρῶν] κρέμνον ἐστὶ μὲν καὶ 
γένος κριϑῆς, νῦν δὲ τὸ ἀποστάλαγμα τοῦ κυκεῶνος, 
ὡς καὶ Καλλίμαχος 

καὶ κρῖμνον κυκεῶνος ἀποστάξαντος ἔραζε. 

008. κνυξούμενοι, φϑεγγόμενοι" κυρίως δὲ ἐπὶ 
τῶν ϑηρίων τέϑεται ἡ λέξις" ἢ ἄσημον φωνὴν ἀφιέντες. 

610. Τροιξηνέας δὲ τραῦμα] Τροιξηνία ἡ 'άφρο- 
δίτη ἰδρύσατο δὲ αὐτὴν Τροιξηνίαν καλουμένην ἡ 
Φαίδρα, ἡνίκα ἠράσϑη τοῦ Ιππολύτου" ἡ δὲ ᾿ἀφροδίτη, 
καϑώς φησι Μέμνερμος, ὑπὸ Ζιομήδους τρωϑεῖσα 
παρεσκεύασε τὴν Αἰγιάλειαν πολλοῖς μὲν μοιχοῖς συγ- 

κοιμηϑῆναι, ἐρασθῆναι δὲ Ἱππολύτου καὶ Κομήτου 
υἱοῦ. Σϑενέλου" τοῦ δὲ Διομήδους παραγενομένον εἰς 

ΒΟΕΙΡΤΤ, 14, Καλλίμαχος] ΕὟ. 208. 21. Μίόέμνερμος] ΕὟ. 
22 Βσῖ. [Ῥοορῦδ. σευ. ατν. Ὁ. 414 δα, Π].]} 

τς ν. 8. τοὺς καταρράκτας] τοῖς καταράκταις. 6. πόλιν] 
π᾿ (ροβὺ 1Πἰοτατα βραῦϊο το] !οὐο). ὄρϑοον βόϑρον.. βρέχουσι 
τὸν τόπον] βρέχουσι τὸν τόπον βρέχουσι. 12, καὶ κρέμνα ἴ0]. 
41 γρδχρ. 1η1. 19. τροιξηνέαν καλουμένην 6 τροιξηνία καλου- 
μένῃ οὁοχγ. τὰ. 1Π. 21. μνήμερμος (μέμνερμος ΒΌΡΓΣΆΒΟΥ. Τὴ. [η. 
22. μοιχοῖς 6 μοχοῖς ΟΟΥΤ, τὰ. Π, 28, καὶ ΔααΙα)1. 24, υἱοῦ 
οο0ᾶ,, Β64 υῇ ἴῃ τά8. ἃ τὰ. 1]. 
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τὸ "άργος ἐπιβουλεῦσαι αὐτῷ" τὸν δὲ καταφυγόντα εἰς 
βωμὸν τῆς Ἥρας διὰ νυκτὸς φυγεῖν σὺν τοῖς ἑταίροις 
καὶ ἐλϑεῖν εἰς. Ἰταλίαν πρὸς Ζίαῦνον βασιλέα, ὅστις 

ΒΑ ΄ 3 - 

αὐτὸν δολῳ ἀνεῖλεν. 
614. Ὁπλοσμίέας]} ᾿4ϑηνᾶς ἐν Ἤλιδι τῆς Πελο- 

ποννήσου τύμβος οὕτω τιμωμένης. τύμβον δὲ καλεῖ 
τὸν βωμὸν καὶ ἀλλαχοῦ 

ς 2..»Ν»νΔλΣε ἢ ,' 2.9 , , ὁ δ΄ ἀμφὶ τύμβῳ τ΄ “Ζ“γαμέμνονος δαμείς. 

φησὶ δὲ “οὔῦρις ἐν τῷ περὶ ἀγώνων, τοὺς βωμοὺς 
τάφους καλεῖσθαι. 

615. χολοδσσοβάμων] ἁλούσης τῆς Ἰλίου ΖΊιο- 
μήδης ἀντὶ τοῦ ἕρματος ἔκ τοῦ τείχους τῶν Τρώων 
λέϑους εἰς τὴν ναῦν ἐβάλετο: παραγενόμενος δὲ εἰς 
τὸ ΄άργος καὶ ἐλαϑεὶς ὑπὸ Αἰγιαλείας παρεγένετο εἰς 
2 , τ Χ » - λ 2 - , ΄ 
Ἰταλίαν" δυρῶν δὲ τηνικαῦτα τὸν ἕν τῇ Σκυϑίᾳ δρα- 

κοντὰ λυμαινόμενον τὴν Φαιακίδα, διέφϑειρε τοῦτον, 

τὴν τοῦ Γλαύκου χρυσῆν ἀσπίδα κατέχων, νομίσαντος 
τοῦ δράκοντος τὸ χρυσοῦν δέρος εἶναι τοῦ κριοῦ" 
τιμηϑεὶς δὲ ἐπὶ τούτῳ σφόδρα, ἀνδριάντα κατεσκεύασεν 
καὶ ἱδρύδατο ἐκ τῶν λέϑων τῶν ἐκ τῆς Ἰλίου" ἱστορεῖ 
δὲ τοῦτο Τίμαιος καὶ “ύκος ἐν τῷ τρίτῳ. 

617. τοῦ τειχοποιοῦ] ᾿Δμοιβεὺς Ποσειδῶν ἐν 
ΖΙελφοῖς οὕτω τιμᾶται, ἐπεὶ ἠμείψαντο πρὸς ἀλλήλους 

ΒΟΒΡΤα. 1. καὶ ἀλλαχοῦ] Βυρτα, ν. 88ὅ. 9. “Ιοὔρις] ΕἾ. 
18 ΜΌΘΙ], [Ἐἔὺγν, Ηϊβοῦ. Οὐσ. ΤΠ ᾿. 480.] 21, Τίμαιος] ΒῪ. 18 
ΜΌ6]1]. [ΕἾ ]“ἢ. Ηϊβιῦ. αὐτ. 1 Ρ. 195.] “Μύκος] ΕὙ. 8 Μ668]]. [ΒῪγ- 
Ἠϊβεῦ. αὐ. 11 ν᾿. 8171,} 

των. 1. ἐπεβουλεῦσαι τα. Π, ἐπεβούλευσεν, αὖ νἱάθέυγ, τὰ. 1, 
". φυγεῖν τὰ. 1; φεύγει τη. 1. ἑτείροις (ει 6. ΟΟΥΥ. 3). 8. 

ἴξαλίαν (τ ΒΌΡΙΘΒΟΙ, τῇ, ΤῊ. 11, ἴλίου τὰ. 1]. 17. χρυσὴν 
τὰ. Π. 18. δέρρος. 20. -καὶ δααῖαϊ. 21. λύκος τὰ. 1, 
λυκός, οὖ νἱάρίαγ, τὰ, ΤΠ, 

10 

20 
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ὁ μὲν ᾿ἀπόλλων Ζελφούς, ὁ δὲ Ποσειδῶν Καλαυρίαν" 
μάρτυς τούτου καὶ Καλλίμαχος. 

619. κρέσει δ᾽ '4λαέν ου] "Ἥλαινος νόϑος ἀδελφὸς 

Ζιομήδους ἐρῶν Εὐίππης τῆς Δαύνου ϑυγᾶτρός, κριτὴς 
αἱρεϑεὶς καὶ χαριξόμενος. αὐτῇ, τὸν Διομήδην ἔκρινε 
λαβεῖν τὰ λάφυρα καὶ μὴ τὴν γῆν ὅϑεν κατηράσατο 
ὁ ἥρως μήποτε καρποφορῆσαι τὴν γῆν, εἰ μὴ. ὑπὸ 
«“ἰτωλοῦ τινος σπαρείη. 

6022, τιϑαιβώσσοντος] ἐπιμελείας ἀξιοῦντος" 
κυρίως δὲ ἡ λέξις ἐπὶ τῶν μελισσῶν λέγεται, παρὰ τὸ 
τιϑέναι τὴν βόσιν. καὶ Ὅμηρος 

ἔνϑαδ᾽ ἔπειτα τιϑαιβώσσουσι μέλισσαι. 
625. στήλαις δ᾽ ἀκινήτι!] τοῦ Διομήδους στήλας 

ποιήσαντος περὶ ὅλον τὸ πεδίον, ἡνίκα ἀπέϑανε, 
ΖΔαῦνος ἐβουλήϑη ταύτας καταποντίδαι" αἵ δὲ ῥιφεῖσαι 
πάλιν ἐκ τοῦ ὕδατος ἀνῆλϑον καὶ εὑρέϑησαν ἐν τῷ 
αὐτῷ τόπῳ ἕστηκυῖαι ὅϑεν καὶ ἐπήρϑησαν, ἃς οὔτις 
μετοχλίσαι ὀλίγον ἐκ βίας καυχήσεται. 

680. ϑεὸς δὲ πολλοῖς] οἱ Φαίακες σέβουσι τὸν 

Διομήδην οἵτινές εἰσι περὶ τὸ Ἰόνιον πέλαγος" αὐτὸς γὰρ 
τὸν δράκοντα ἀνεῖλεν ἐκεῖσε ἐλϑόντα ἐκ Κόλχων πρὸς 
ξήτησιν τοῦ χρυσοῦ δέρους" τινὲς δὲ λῃστὴν ἤκουσαν 

τὸν δράκοντα. , 
631. ὅσοι παρ’ Ἰοῦς] ὅσοι περὶ τὸ Ἰόνιον πέ- 

λαγος οἰκοῦσι" καὶ ὃ μὲν “υκόφρων ἀπ’ Ἰοῦς ὠνό- 

Βοεῖρα, 2. Καλλίμαχος] ΕὟ. 221. 11. Ὅμηρος] Οὰἁ. 
ν 106, 

τι. 1. δελφοὺς τι. 11, δελφοῖς τι. 1. μλαυρίαν τα. 1; 
ΘΟ. πὰ, Π, φῶ, δέρρους. 
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μασὲεν αὐτό, Θεόπομπος δὲ ἀπὸ Ἰονίου ἀνθρώπου 
Ἰλλυριοῦ τὸ γένος βασιλεύσαντος εἰς τὸν τόπον. 
γρῶνον δέ, τὸ κοῖλον καὶ βαϑύ. 

088. οἱ δ᾽ ἀμφικλύστους] νῆσοί εἰσι" περὶ τὴν 
Τυρσηνίαν. μέμνηται ὃὲ αὐτῶν καὶ ᾿Αρτεμίδωρος" 
Τίμαιος δέ φησιν εἰς ταύτας τὰς νήσους ἐλϑεῖν τινας 

τῶν Βοιωτῶν, ἃς νήσους χοιράδας εἶπε" Φιλτέας δὲ 

ἐν τρίτῳ Ναξιακῶν Βαλεαρίδας φησὶν αὐτὰς ὕστερον 

ὀνομασϑῆναι᾽ εἰσὶ δὲ οἵ ἐν αὐταῖς κατοικοῦντες ἄριστοι 
σφενδονῆται" αἱ γὰρ μητέρες αὐτῶν τιϑέασιν ἐπὶ 
ξύλου εἰς ὕψος τὸν ἄρτον, καὶ οὐ πρότερον αὐτοῖς 

διδόασι φαγεῖν πρὶν καταβαλεῖν τὸν ἄρτον. σίσυρνα 
δὲ παχὺ περιβόλαιον ἢ δερμάτινον ἱμάτιον, ἥντινα 
Σιμωνίδης ὑποκοριστικῶς εἶπε 

σίσυν παχείην. 

θ8ῦ, ἄχλαινον) κακοπαϑήσουσιν᾽ ἄμπρον γὰρ 

ΒΟΒΙΡΤΙ. 1. Θεόπομπος] ΕὟ. 140 Νπ6]], [Εττ. ΗΙβιῦ. αττ. 1 
Ῥ. 802.]} ὅ, ᾿ἀρτεμέδωρος) ΕὟῪ. 234 δέϊθ16. [ῬΏ110], ΧΙ τ. 204.1 
δ, Τίμαιος] Ἐτ. 81 ΜΌ8]]. [Εττ. Η]ϑυῦ. αν. 1 ν». 199.]} 1. 
Φιλτέας] Μ06]1. Εν. ἩΠϑυῦ. ατν. ΤΥ νυ. 418. Οὗ Υδβίοσιη. ἴῃ 
ῬϑΌΪΥΙ Ππογοὶ. Ϊ ». 1587 5α. 14. Σιμωνέδης Ἐταρτηθηύασα 
ΒΟΟ 1 ΒοΙρΊΙ οοἸ]δοίίομϑ ἔγαρταθηίογατα Ῥοοίύ. υγυν, αὐσ, ἀ6851- 
ἀρτγαΐυγ, 

τιν. 1. αὐτὸ τὰ. Π|, αὐτὸν τη. 1. Θεόπομπος] δέσπος 
τη, 1 (ὴ, ϑέσπος αὖ νἱᾶ., τὰ. 11. Τιοσαΐῃ βϑπαγ]ὺ ΤὨΙΥΖΒΟΕ 
8 ΒΙΌΙΟ ὅβ680]. δὰ Ρὶμὰ, Ἤγε. ΠῚ, 190. Ἰονίου --- Ἰλλυριοῦ] 
ἰονίου ἰοῦ ἰλλυρικοῦ. 4. οἵ δ᾽ ἴο]. 415 γΑθρ. ΒΌΡ. θ. τί- 
μαιος τα, 11, τέμαινον τα. 1. 7. φιλταίας (ἀοοοπῦαβ ἀπὸ ὩΘόποι 
ας ἃ Τὰ. Τῇ; οὗ. βαργϑ. 8. Ναξιακῶν)]) ναξιῶν τὰ. ἱ (9), ακ 
ΘΧ ΟΟΥΤ. Βαλεαρίδας] φαληρϊάδας τα. {Π, φαληνάδας πα. 1 (Ὁ). 
10 βᾳᾳ. σφενδονῆται --- σίσ,] σφενδονῆται (ροϑῦ γ ΘΒ ΌΪαΩ, ΒΟΟ 
ἐστι πβθυθῦ πὰ, ΠῚ καὶ οὐ πρότερον - καταβαλεῖν τὸν ἄρτον᾽ 
αἵ γὰρ --- ὕψος τὸν ἄρτον᾽ σίσ. 12, σίσυρνον. 16---180, 7. 
ἄχλαινον --- σπαρτία ἴῃ 10]. 418 τηδτρ, πῇ. ροϑὺ βαϑύ (. 139, 8) 
ἰοσυαρίαγ, 

ΤΥΚοΟΡΏτοι, Αἰθχδαμᾶγα, θᾶ, ἘἸΠΚΟΊ, 9 

ὅ 
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κυρίως καλεῖται τὸ σχοινίον τὸ ἕλκον τοὺς βόας, ἢ 
τὸ ξύλον τὸ ἐπικείμενον τοῖς αὐχέσι τῶν ὑποξυγίων. 
τὸ ὃὲ νήλιποι ἀνυπόδητοι. 

656.: τριπλαῖς] ἐκ τριῶν σχοινίων πεπλεγμένας 
ἔχοντες τὰς σφενδόνας, μίαν περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ 
μέαν περὶ τὸν ὦμον καὶ ἄλλην περὶ τὴν γαστέρα" 
κῶλα δὲ λέγεται τὰ ἑκατέρωϑεν τῆς σφενδόνης σπαρτία. 

640. ναστὸν] κυρίως ὁ πλακοῦς ὁ μετὰ σταφίδων 
πεπεμμένος" νῦν δὲ ἐπὶ τοῦ ἄρτου καταχρηστικῶς 

τέϑεικεν. 
641. ὑπὲρ τράφηκος] τράφηξ ἐστὶν ἡ ὑπόπλατυς 

βάσις, λέγεται δὲ τὸ τῆς νεὼς χεῖλος, ἐφ᾽ ᾧ οἱ σκαρμοὶ 
τίϑενται. νῦν δὲ τὸ ξύλον ἔνϑα τιϑέασι τὸν ἄρτον. 

6438. Ἰβηροβόσκους] αἱ γὰρ Γυμνήσιαν οὐ πόρρω 
εἰσὶ τῶν ᾿Ιβήρων. Ταρτησσὸς δὲ νῆσος πρὸς ταῖς 
Ηρακλείαις στήλαις" ἡ δὲ ᾿Ιβηρία νῦν Σπανία καλεῖται. 

πύλας δὲ εἴρηκε διὰ τὸ στενὸν εἶναι μεταξὺ τῶν 
Ἡρακλείων στηλῶν τὸ στόμα, δι’ οὗ ἐκπλέουσιν εἰς 

τὸν ᾿Ωκεανόν.. 
θ4θ58ᾳ. Σκῶλόν τεκαὶ Τέγυραν] πόλεις Βοιωτίαρ" 

Θερμώδων δὲ καὶ Ὕψαρνος ποταμοὶ Βοιωτίας. καὶ 

Καλλέμαχος 

ἂψ ἐπὶ Θερμώδοντι ὥδευσα. 

θ48. τοὺς δ᾽ ἀμφὶ Σύρτιν] τοὺς περὶ τὸν 

Ὀδυσσέα λέγει" περὶ γὰρ τὴν Διβύην ἐκπεσόντες ἐπλα- 

ΒΟΕΙΡΤῚ, 92. Καλλίμαχος] ΕὟ. 210. 

των. 1. τοὺς βου ρβίββθ υἱάθυιν τὰ. 1, τὰς τὰ. ΤΠ. ῷ, τὰ 

(τὸ ται. ΠῚ ξύλα. 8. ναστὸν [0]. 425. 11. ὑπόπλατος (Βθα 
εἰναὶ 

τ΄ ΟΧ ὁοΥτ, τὰ. 11). 16. Ῥοϑὺ Ἰβηρία ταϑῦτᾶ. 17. εἶναι] τὸ 
(εἶναι δᾶ. τι. 11). 
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νῶντο" δύο δὲ εἰσὶ Σύρτεις, ἡ μὲν μείξων, ἡ δὲ μιριρά. 
γράφεται δὲ καὶ Μιγυστικὰς πλάκας" οἰκοῦσι δὲ 

οὗ Μιγυστῖνοι μετὰ Τυρσηνῶν. στενὴν δὲ πορϑμοῦ 
συνδρομὴν λέγει, ἐπειδὴ πορϑμὸς μέσον κεῖται τοῦ 

τὸ ᾿Δδριατικοῦ καὶ τοῦ Τυρσηνικοῦ πελάγους, τοῦ μὲν 
λήγων, τοῦ δὲ ἀρχόμξνος" ἢ ὅτι τὸ Τυρσηνικὸν πέ- 
λαγος μεταξὺ Ῥηγίου καὶ Μεσσήνης κεῖται. 

θὅ2. στερφοπέπλου)] ταῦτα πάντα ὡς ἐπίϑετα 
Ἡρακλέους" Μηκιστεὺς γὰρ τιμᾶται παρ᾽ Ἠλείοις" 
καὶ Σκαπανεύς, ὅτι διέσκαψε τὰς κόπρους τῶν τοῦ 
«ὐγείου βοῶν" Βοαγέδης δέ, ὅτι ἤγαγε τὰς Γηρυόνος 
βοῦς στερφόπεπλος δέ, διὰ τὸ διάδημα τοῦ λέοντος 
ὅπερ στέρφος καλεῖται" ἐκέχρητο γὰρ αὐτῷ ἀντὶ περι- 
βολαίου. τὸ ἑξῆς" τοὺς ἀμφὶ Σύρτιν καὶ Διβύην καὶ 
τὸν πορϑμὸν τὸν ἐν Τυρσηνίᾳ πλαγχϑέντας πρὸς 
πάντας ὁ “Διδης τὰς χεῖρας ὁπλίσει. 

θὅ8. ἁρπυιογούνων) ὀρνιϑογούνων, ἐπεὶ τὰ 
κάτω μέρη ὀρνίϑων εἶχον. ἅρπη δὲ εἶδος ὀρνέου. 
λέγει δὲ περὶ τῶν Σειρήνων" πτερωταὶ γὰρ ἦσαν" ἃς 
νικήσασαι αἵ Μοῦσαι τοῖς πτεροῖς ἐστεφανώϑησαν, 

ὅϑεν καὶ ξωγραφοῦνται ἐν ταῖς κεφαλαῖς ἔχειν αἵ 
Μοῦσαι πτερά" μόνη δὲ Τερψιχόρη οὐκ ἔχει πτερὰ ἐν 
τῇ κεφαλῇ, διότι μήτηρ αὐτῶν ἦν. 

᾿ς Τρ τς δὲ λυγιστηνοὶ, ὅ, τυρσηνίου. ὅ 5αᾳ. τοῦ -- τοῦ! 
τὸ -- τὸ 6. λήγων --- ἀρχόμενος τα. 11, λῆγον --- ἀρχόμενον 
τὰ, 1. ὅτι τὸ ἴπ γᾶϑ. ἃ τῇ. Πι, 8.866. στερφοπέπλου᾽' ἐπεὶ 
(ἐπεὶ ᾿πιβουυτῦ τὰ. 17) τιμᾶται παρ᾽ ἡρακλείοις' ταῦτα πάντα --- 
γὰρ καὶ σκαπανεὺς" ὅτι κτλ. τὰ, 1; ογάϊπουι ᾿υθυϊατα ἱπαϊοανὶῦ 
τὴ. 11. 9, ἡρακλέος. 14, δ᾽ γοβὺ τοὺς δἀᾷ. τι. 11. 17. 
ἀρπυιογούνων͵ Τιθτητηδι ΒΌΡΡΙΘΥΙ. ἐπεὶ κατὰ μέρος ὀρνέϑων 
ἔχων τὰ. 1, ἐπεὶ γὰρ κατὰ μέρη ὀρνίϑων εἶχον τα. Π; ΘΟΥΤΟΧῚ ΟΡ6 
ΒΟΒΟΙ Ὀγθυϊουβ οοᾶ, Ῥᾶγ. ἃ ἂρ. Βϑοίτα. Ὁ. 149. 
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θῦ8. δελφιν όδσημον] Στησίχορός φησιν Ὀδυσσέα 
ἐπὶ τῆς ἀσπίδος φέρειν δελφῖνος τύπον᾽ καὶ Εὐφορίων 
δὲ τούτῳ συμφϑέγγεται. Φοινίκη δὲ ἡ ᾿Δϑηνὰ ἐν 
Κορένϑῳ τιμᾶται. λέγει οὖν κλέπτην τῆς ᾿ἀϑηνᾶς τὸν 
Ὀδυσσέα διὰ τὸ ἐν Τροίᾳ παλλάδιον, ὕπερ ἔκλεψε 
μετὰ Ζιομήδους Ὀδυσόσεύς. 

6ὅ9. ἐπόψεται δέ] τοὺς Δαιστρυγόνας λέγει" 

τούτους γὰρ ὁ Ἡρακλῆς κατετόξευσεν, ἡνίκα ἤλαυνε 
τὰς βοῦς τοῦ Γηρυόνος, ὅτε ἐπεχείρησαν κατ᾽ αὐτοῦ 
πόλεμον. λείψανον οὖν τοὺς ὑπολοίπους τῶν ἀναι- 

οεϑέντων λέγει. φησὶ δὲ τοὺς νῦν ἐν Σικελίᾳ Δεον- 
τένους οἰκεῖν τὴν Δαιστρυγόνα ἣν Ὅμηρος λέγει. 

6068. τοῦ Κηραμύντου] Κηραμύντης ὁ Ἥρα- 
κλῆς ὃ τὰς Κῆρας διώκων" ἀλεξίκακος γάρ. Παλαίμων 
δὲ ὁ Ἡρακλῆς διὰ τὸ παλαῖσαι αὐτὸν τῷ 4ιὶ ἢ τῷ 
᾿Τχελώῳ ποταμῷ. Πευκεὺς δὲ ἐν Ἰβηρίᾳ τιμᾶται. 

θ6645α. οὗ πάντα ϑρανοίξαντες] σκάφος λέγει 
τὸν λιμένα τῶν πάλαι Δαιστρυγόνων, ὃς ἐστι περι- 
φερής. ϑοανοίξαντες δέ, συντρίψαντες. εὐτόρνῳ, 
ἐν τῷ περιφερεῖ. σκάφει δέ, ἤτοι λιμένι" σχοῖνος 
δέ, εἶδος φυτοῦ, μεϑ᾽ οὗ πλέκουσι τὰς σπυρίδας" ἔλαβε 

δὲ τοῦτο ἐξ Ὁμήρου" 
ἰχϑῦς δ᾽ ὡς ἀγρώσσοντες ἀτερπέα δαῖτα πένοντο. 

610. στεῖρα Κενταυροκτόνος] διὰ τὸ εἶναν 

αὐτὰς παρϑένους στείρας διὰ τοῦτο. Κενταυροκτό- 

ο΄ β0ΈΡαῚ. 1. Στησίχορος ΕἾ. 22 ΚΙ ία. --ς 10 Βρῖκ. [Ροϑέξ. Τσυτ. 

ἅττ. ». 992 οἅ. Π17 2. Εὐφορίων] ΕἼ. 126 Μοῖη. [πᾶ]. ΑἸἰοΣ. 
Ῥ. 143] --ς Εν. ἱποθτί. 88 Ῥαθηίζ. [ἘἼτ. ῬΟΘ8. θρ. τ. Π ῥ. ὅ8.} 
19. Ὅμηρος] Οἄ. κ 8258... 22. Ὁμήρου] Οἁ. κ 134. 

1... ὅ. διὰ τι. Π 6 καὶ 0017. 11. λεορτένους. 11. 
σκαφην οοᾶ. (9). 20. σκάφει οοᾶ,, 56 δὲ ΟΧχΣ οουτ. τὰ. 11, 
24, στεῖρα ἴο]. 435, 



ΑὉ ΤΥΟΟΡΗΒΟΝΙΞ ΑἸ ΧΑΝΌΒΑΝ, 198 

νους δέ, ἐπειδὴ οἱ Κένταυροι φεύγοντες ἀπὸ Θεσσαλίας 

τὸν Ἡρακλέα, ἦλθον εἰς τὴν τῶν Σειρήνων νῆσον, 

ϑελγόμενοι δὲ ὑπὸ τούτων ἀπώλοντο. 

611. Αἰτωλὶς ἢ Κουρῆτις] ᾿Δχελῴου ϑυγατέρας 
τινές φασι καὶ Τερψιχόρης τῆς Μούσης τὰς Σειρῆνας" 
ὁ δὲ ᾿ἀχελῶος ῥεῖ μέσον Αἰτωλίας καὶ ᾿Δκαρνανίας" 
φασὶ δέ τινες τοὺς ᾿ἀκαρνᾶνας πρῶτον Κουρῆτας 

καλεῖσϑαι. 

618. ποίαν δὲ ϑηρός] τὴν Κίρκην λέγει, ἐπειδὴ 
διὰ τῆς φαρμακείας ἐθηροποίει τοὺς ἀνθρώπους. 

619 5ᾳ. Κτάρος φανείς] ἐπώνυμον Ἑρμοῦ" 
Φαιδρὸς δὲ μεταληπτικῶς ἀντὶ τοῦ λαμπρὸς ἢ λευκός" 
καὶ γὰρ παρὰ Βοιωτοῖς λευκὸς “Ερμῆς τιμᾶται: Νωνα- 
κριάτης δέ, ὁ ᾿Δρκαδικός" Νωνακρία γὰρ πόλις ᾽4ρ- 
καδίας. 

682. πέμπελός ἐστιν ὁ γέρων" γέροντα δὲ εἶπε 
τὸν Τειρεσίαν, ἐπειδή φασιν ἐννέα γενεὰς αὐτὸν ξῆσαι" 
καὶ γὰρ ἐπὶ Κάδμου ἦν καὶ ἐπὶ Πολυνείκους μετὰ 
ἔτη πολλά. 

088. ἀνδρῶν γυναικῶν εἰδότα ξυνουσέίας]) 
λέγεται τὸν Ζία τῇ Ἥρᾳ ἐρίσαι, φάσκοντα τὰς ϑηλείας 
μᾶλλον ἤπερ τοὺς ἄνδρας ἥδεσθαι τῇ πολλῇ συνουσίᾳ, 
καὶ χρήδσασϑαι τῷ Τειρεσίᾳ κριτῇ διὰ τὰς δύο αὐτοῦ 
μορφάς" τὸν δὲ εἰρηκέναι δέκα οὐσῶν τῶν πασῶν 
ἡδονῶν, μίαν μὲν ἔχειν τοὺς ἄρρενας. τὰς δὲ λοιπὰς 
ἐννέα τὰς γυναῖκας" ὀργισϑεῖσα δὲ ἡ Ἥρα ἐτύφλωσεν 
αὐτόν, ὁ δὲ Ζεὺς ἐχαρίσατο αὐτῷ μαντικὴν καὶ πολυ- 

μ δ’ » - 
τ. γ. 3186. ϑηλείας εἴ περ τοὺς ἄνδρας ἤδεσϑαι μᾶλλον τῇ 

π΄ Ἀτλ. Οὗ Ἑρῖος. αν. Εὐτὶ 1 Ρ. 1684... 26. ἤρα τα. 1. 

10 

1ὅ 
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χρόνιον ξωήν, ὡς ὃ τῆς Μελαμποδίας ποιητής" 
ἐννέα μὲν μοίρας" δεκάτην δέ τε μοῖραν τέρπεται ἀνήρ, 
τὰς δέκα δ᾽ ἐμπίπλησι γυνὴ τέρπουσα νόημα. 

688. ὅϑεν Γιγάντων] Γιγάντων νῆσον λέγει 
ὅ τὰς Πιϑηκούσας, αἵ εἰσι νῆσοι περὶ τὴν Ἰταλίαν᾽ 
μέμνηται οὖν αὐτῶν καὶ Αἰσχρίων ἐν ξ΄ ᾿Εφεσίδων. 
ταύτας δὲ ὥκουν πρῶτον Γίγαντες" ὕστερον δὲ ὁ Ζεὺς 
χειρωσάμενος αὐτοὺς ἐπέϑηκεν αὐτοῖς τὰς νήσους" καὶ 
γὰρ ἐκεῖ κατῴκισε πιϑήκους πρὸς ἀτιμίαν καὶ αἰσχύνην 

10 τῶν Γιγάντων. 
691. ἐν ἡ πιϑήκων γένος] ἐν ἧ τῶν πιϑήκων 

τὸ γένος ὁ τῶν ϑεῶν πατὴρ ᾧκισε. 
694. Βαιοῦ δ᾽ ἀμείψας] Βαιὸς κυβερνήτης τοῦ 

Ὀδυσσέως τελευτήσας ἐτάφη περὶ Σικελίαν, ἀφ᾽ οὗ 
15 κληϑῆναί φασι Βαιὰς τὰς νήσους. 

691. Ὄσσαν τε καὶ λέοντος] Ὄσσα ὄρος Ἰταλίας 

μέγιστον, ὥς φησι Μητρόδωρος. λέοντα δὲ λέγει τὸν 
Ἡραοκλέα᾽ οὗτος γὰρ τὰς τοῦ Γηρυόνος ἐλαύνων βοῦς 
ἔχωσε τὸν παρακείμενον τῇ Ὄσσῃ καὶ Κύμῃ τόπον, 

80 καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἐπορεύϑη ἐλαύνων τὰς βοῦς. 
θ6985ᾳ. χωστὰς Ὀβριμοῦς τ᾽ ἄλσος] Ὀβριμὼ 

ἡ Περσεφόνη παρὰ τὸ ὄβριμον καὶ βαρύ. πυριφλεγὲς 
δὲ δεῖϑρον τὸν Πυριφλεγέϑοντα. καὶ Ὅμηρος 

ἔνϑα μὲν εἰς ᾿Ζχέροντα Πυριφλεγέϑων τε ῥέουσι 
οὔ Κωκυτός τε. 

ΒΟΒΙΡΤΕ, 1, ὁ τῆς Μελαμποδίέας ποιητής] Ἡοβὶοα. ἔτ. 179 Κὶ. 
Γ[Εριοο αὐτ. ΕἾΤ. 1». 153.] τ- 118 αορίί!. 6. Αἰσχοίων] ΕὟὙ. 
10 Βρὶς. [Ροοίὑ. γεν. αὐ, Ρ. 808 οἃ. ΠΙ.] τῷ ἃ υσπίς. [ΕἾὙ. 
ῬΟΘΒ. ΘΡ. ατν. ΠῚ Ὁ. 2.7 28. Ὅμηρος] Οἀἁ. κ 818 πα. 

των. 0. ᾿Εφεσίδων) ᾿Εφημερίδος νυ ς Ῥοσδίψ, ὁΒ 0] τη. 
Ῥ. 1389. 160. ὄσσαν τε τὰ. ἴ, ὄσσαν τὲ τα. 1]. ὅσσα ὅρος. 
19. ὄσση τὰ. 1, ὄσση τὰ. 1]. 
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100, αἶϑραν τὸν ἀέρα λέγει. Πολυδέγμων δὲ 
ὄρος Ἰταλίας ὑψηλόν, ἀφ’ οὗ φασι πάντας τοὺς ἐν 
Ἰταλίᾳ δεῖν ποταμούς. 

108. κλέτας] τὴν κλιτύν, τὴν ἀκρώρειαν" καὶ 

“ηϑαιῶνα τὸ ἐν Ἰταλίᾳ ὅρος. 
104. λέμνην)] Ἄορνος λίμνη περὶ Κύμην περι- 

φερὴς δίκην δεσμοῦ περιεσφιγμένη" ἔχει δέ, ὥς φασί 

τινες, αὕτη τὸ ὕδωρ κυάνεον' ἐπεκλήϑη δὲ Ἄορνος, 

διότι οὐδὲ ὄρνεον δύναται αὐτὴν παραπτῆναι. 
106 58.α4αᾳ. Στυγὸς κελαινῆς) παραπέφρακε τὸ 

Ὁμηρικόν 
Κῴκυτός τ΄, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ. 

Τερμιεὺς δὲ Ζεύς, παρὰ τὸ πάντων ἄρχειν καὶ τέρμα 
εἶναι. λοιβὰς δὲ ἀφύσσων, τὸ τῆς Στυγὸς ὕδωρ. 
πέλλη δέ, ποιμενικὸν ποτήριον ἢ σκχύφος. 

110. ϑήσει Ζαείφα)] ἡ Περσεφόνη" μετὰ δὲ τὸ 
ἀνελϑεῖν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ “Ἧνδου ἱερῶσαι κίονα τῷ “Αιδῃ 
καὶ τῇ κόρῃ ἤτοι τῇ Περσεφόνῃ, ἐφ᾽ ὃν καὶ τὴν περι- 
κεφαλαίαν αὐτοῦ ἔϑηκε. τὸ ἑξῆς, λιπὼν δὲ 4η- 
ϑαιῶνος ὑψηλὸν κλέτας (108) ϑήαει Ζαείρᾳ καὶ 
συνδευνέτῃ δάνος" τὰ γὰρ ἄλλα διὰ μέσου. 

112, κτενεῖ δὲ κούρας] τὰς Σειρῆνάς φησιν, 
αἵ εἰσι ϑυγατέρες ᾿Αἀχελώου: ὁ δὲ ᾿Αχελῶος υἱὸς 

Τηϑύος" αἱ γὰρ Σειρῆνες μὴ φέρουσαι τὴν ἧτταν, 
ἑαυτὰς κατεϑαλάσσωσαν" μήτηρ δὲ αὐτῶν ἡ Τερψιχόρη. 

116. Τυρσηνικὸν] διέτριβον αἵ Σειρῆνες κατὰ 

ΒΟΆΙΡαυ. 11. Ὁμηρικόν] Οἄ, κ 514. 

1. Υ. 1. αἴϑραν 70]. Δδτ. 4. καὶ ροβίθα εὐ. τΏ. 1. 8. 
κπυανὸν. 18. ἤτοι. ἐφ᾽ ᾧ τὰ. 1, 21. δίανος οοᾶ. (9). 
δ. μήτηρ] ϑυγάτηρ οοά. (9). 

1ὅ 
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μέν τινας ἐν Πελωρίδι, κατὰ δὲ ἄλλους ἐν ταῖς Σειρη- 
νούσαις, αἵ εἰσι τρεῖς ἄκραι ᾿Ιταλίας. 

111. τὴν μὲν Φαλήρου τύρσις] Φάληρος ἔκτισε 
τὴν ἐν Ἰταλίᾳ Νεάπολιν" λέγει οὖν τὴν Παρϑενόπην 
ἐν Νεαπόλει ἐκπεσεῖν. τύρσις δὲ τὸ τεῖχος, διότι 
παρὰ τοῖς Τυρσηνοῖς πρῶτον ἐπενοήϑη τεῖχος. 

᾿ς εἰς τὸ αὐτό. τὴν μὲν Φαλήρου] οὗτος ὁ Φάληρος 

τύραννος ἦν ἐν Σικελίᾳ, τοὺς ἐπιξενουμένους πρὸς 

αὐτὸν δεινῶς κολάξων καὶ ἀναιρῶν" μέμνηται δὲ αὐτοῦ 
καὶ Καλλίμαχος ἐν β΄ Αἰτίων 

τὴν κείνου Φάλαρος πρῆξιν ἀπελάσατο. 

2254. ἀκτὴν δὲ] ᾿Ενιπεὺς Ποσειδῶν τιμᾶται 
παρὰ Μιλησίοις. προὔχουσαν δὲ ἀκτήν, τὴν προ- 
κειμένην εἰς ϑάλασσαν. λέγει δὲ τὸ Ποσείδειον ὁ ἄκρον. 

Αευκωσέα δὲ ὀνομάξεται ἡ Σειρήν, καὶ εἰς τὸ Πο- 
σείδειον ἱερὸν τέϑαπται ἐκριφεῖσα, ἀφ᾽ ἧς καὶ ἡ νῆσος 
ὠνομάσϑη Δευκωσία. πέτραν δὲ νῦν καλεῖ τὴν νῆσον. 

12454ᾳ. ς καὶ Δ ἄρος ποταμοὶ Ἰταλίας. ὅϑεν καὶ 
Ἡρακλείδης ὃ Δαριναῖος. 

121. κλύδωνα χελλύσσουσα] διαπλέουσα, νὴηχο- 
μένη" καὶ γὰρ οἵ νηχόμενοι τοῖς χείλεσιν ὠϑοῦσι τὸ 
ὑδωρ᾽ κατὰ πλεονασμὸν δὲ τοῦ λ. 

180. λούσει δὲ σῆμα βούκερως ἄρης] “Ἄρης 
οὐκ ἔστι ποταμὸς πέρὶ Τέρειναν᾽ ὅϑεν τινὲς ἐπιϑετικῶς 
αὐτὸ ἐξεδέξαντο ἐπὶ τοῦ ᾿Ωκινάρου, ἵνα δηλοῖ τὸν 
ἰσχυρὸν καὶ ἐνεργῆ τῇ δυνάμει. τινὲς δὲ γράφουσιν 

ΒΟΒΙΡΤΤ. 10, Καλλέμαχος) ΕὟ. 194. 

τ. ν. 10. αἰτιῶν. ,.15. ἀκτήν» αὐτὴν οοᾶ.9 14, 1ὅ. πο- 
σίδειον. 18. σειρὴν᾽ ἀφ᾽ ἧς - τὴν νῆῇσον᾽ εἰς τὸ ποσ. κτῖᾶ. 
22, δοραυαίΐδοαγ Σχόλιον νεώτερον, αὐοα ἀθπουρϑιὺ ΤΖαΐζα Ὁ. 78. 
9 5αα. Μ68]!. 98, λούσει ἴ0]. 485. 
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Ἔρης καὶ Ἔρις" ἄμφω γὰρ ποταμοὶ περὶ Τέρειναν. 
βούκερως. ὅτι τοὺς ποταμοὺς κερατοφόρους καὶ βου- 
κεφάλους εἰσάγουσιν, ἴσως διὰ τὸ βίαιον καὶ ἠχῶδες 
καὶ βρυχητικὸν τοῦ ῥεύματος. 

1381. ὀρνιϑόπαιδος}] ὀρνιϑοφυοῦς. ἴσμα δὲ 
ἀντὶ τοῦ ἵδρυσμα, τὸν τάφον, παρὰ τὸ ῥῆμα τὸ ἴω. 

182 5ᾳ. πρώτη δέ] φησὶ Τίμαιος “Ιιότιμον τὸν 
᾿Αϑηναίων ναύαρχον παραγενόμενον ἐς Νεάπολιν κατὰ 
χρησμὸν ϑῦσαι τῇ Παρϑενόπῃ καὶ δρόμον ποιῆσαι 
λαμπάδων, διὸ καὶ νῦν τὸν τῆς λαμπάδος ἀγῶνα 
γίνεσϑαι παρὰ τοῖς Νεαπολίταις. Μοψοπία δὲ πάλαι 

ἐκαλεῖτο ἡ ̓ Δττικὴ ἀπὸ Μόψοπος. 

190. παρ᾽ ἄκλυστον] ἤτοι πολύκλυστον, ἢ ἀχεί- 
μαστον. Μιδηνοῦς ὄρος Νεαπολιτῶν. στύμφλα 

καὶ κλίτη λέγει τὰ τραχέα κλίματα. 
158. βύκταν] ἐπανατρέχει πάλιν ἐπὶ τὸν Ὀδυσσέα. 
159. παλινστροβήτοις) ὀπισϑορμήτοις, πολυ- 

πλάνοιο. 

144. βαιὸν δὲ τερφϑ' εὶς] καίτοι πολὺν χρόνον 
ἐποίησε μετὰ Καλυψοῦς" ἕξ γὰρ ἔτη ἐποίησε. ῥητέον 
οὖν ὅτι πρὸς τὴν προαίρεσιν αὐτῆς ἦσαν ὀλίγα" ἐκείνη 
γὰρ ἐβούλετο ἀϑάνατον καὶ ἀγήραον αὐτὸν ϑή- 
ὅειν ἤματα πάντα. 

"45. ἀναυλόχητον] ἀναυλόχητον μὲν τὸ μικρὸν 
λέγει" οὐ γὰρ ἦν ναῦς, ἀλλ᾽ αὐτοσχέδιον πλοῖον, οὐδέ 
πῶ ἐν ὅρμῳ καὶ λιμένι καταλεγόμενον᾽ ναυλόχους γὰρ 

ΒΟΈΙΡΥΥ. 1. Τίμαιος] ΕὟ. 99 Μ6]], [ΕἸτν΄ Η]δυῦ. αὐν. ΤΡ. 218.} 
22, ἀϑάνατον κτλ] Ηοχῃ. Οα, ε 186. 

Δ 

τ. ν. ἴ. Διότιμον οἀάϊα!, 10. λαμπά υὐτοαπθ ἰοθ0. 
17. Τιϑυυγηϑ ΒΆΡΌ]ΟΥΙ. 
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ἔλεγον τοὺς λιμένας. αὐτοκάβδαλον δέ, τὸ εἰκῇ καὶ 
ὡσαύτως καὶ αὐτουργὸν γεγονός" κυρίως δὲ ἡ λέξις 
ἐπὶ τῶν ἀλφίτων εἴρηται" τὰ γὰρ ὡς ἔτυχε φυραϑέντα 
ἄλευρα οὕτως λέγει. 

148, προστεταργανωμένην) συμπεπλεγμένην, 

συνειλημμένην" ἡ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν σαργάνη παρ᾽ ᾿άττι- 
κοῖς ταργάνη καλεῖται, καὶ τὸ συνειλεῖσϑαι τεταρ- 
γανῶσϑαι. 

149 5η4ᾳ. ἧς οἷα τυτϑ'όν] ᾿Δμφίβαιος ὁ Ποσειδῶν. 
παρὰ Κυρηναίοις. ἀπτῆνας δὲ τοὺς νεοσσοὺς εἴωϑε 

λέγειν τοὺς τῶν ἁλκυόνων, οὺς ὁ κλύδων διαφϑείρει" 

διό φασι καὶ ξ΄ ἡμέρας γαληνιᾶν τὴν ϑάλασσαν ἡνίκα 
φοτοκοῦσι, διὸ καλοῦνται αἵ ἡμέραι ἁλκυονίδες. τὸ 

ἑξῆς, ἧς σχεδίας οἷα τυτϑὸν κηρύλου δάμαρτος 
πόρον. ὅ ἐστι νεοσσοὺς ἁλκυόνων᾽ κήρυλος δὲ καλεῖται 
ἄρσην ἁλκυών. ὡς δὲ ἡ ϑάλασσα εἴωϑε τοὺς ἁλκυόνος 

νεοσσοὺς ἐκβράσσειν, οὕτως καὶ ὁ Ποσειδῶν τὸν 
Ὀδυσσέα. 

1518ᾳ. αὐταῖς μεσόδμαις] ξύλῳ τῆς σχεδίας. 

ἴκρια δὲ τὰ κύκλῳ ὀρϑά' δύπτην δέ, τὸν Ὀδυσσέα 
τὸν δύνοντα. 

ῦ4. ἀστῷ σύνοικος] Γλαῦκος ᾿ἀνϑηδόνιος ἦν, 
ἥ ἐστι περὶ Βοιωτίαν πόλις, ἥντινα ᾧὥκησαν Θρᾷκες. 
οὗτος ἁλιεὺς ὧν καὶ ἀγρεύσας ἰχϑῦν ἔϑετο ἐν τῇ γῇ" 

4 Ἁ ’ Ἁ Ἁ ξ 3 Α 

τυχούσης δὲ βοτάνης πλησίον καὶ φαγὼν ὁ ἐχϑὺς 
2) ἰχὲ 2 Ἁ ς -» ἤ , 3. Ν 2 

ἔξησεν᾽ ὁπὲρ ἰδὼν ὁ Γλαῦκος μετέλαβε καὶ αὐτὸς ἐκ 

τιν. 8. γὰρ βαρτϑδ ἴῃ, Δ. τη, ΠΠ. ἀ, Ῥοβὺ ἄλευρα ταϑαγδ. 
οὕτως λέγει τὰ. 11, ορβουγαδβ αὐαᾶὯ6 ἀραϊδ τὰ. 1. δ, Τιθυλτηδ, 
ΒΌΡΡΙΘΥΙ, -- συμπεπλεγμένον συνειλημμένον τα. Ι, συμπεπλεγμένων 
συνειλημμένων τα. 1]. 14. ἣς δα. τι. 1]. 15. ἀλκυόνων. 
160. ἀλκ. αἰτοαὰδ 1060. 19--21. αὐταῖς --- δύνοντα Ηδθο ροβὺ 
ΞΟὨΟΙ, δα ν, 748 ἸοραπΥ, 26. ἰχϑὺς τὰ. 11, ἐχϑῦς τὰ. 1. 
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τῆς βοτάνης καὶ ἔρριψεν ἑαυτὸν εἰς τὴν ϑάλασσαν καὶ 
ἔστιν ἀϑάνατος. 

Ἰθῦ. ὡς πεύκης κλάδον] “Δεωνίδης ἐν τῷ περὶ 
Ἰταλίας φησὶν ὄρος εἶναι, ἐφ’ ᾧ γίνεσθαι πεύκας 
ὑπερμεγέϑεις, ἐκ δὲ τούτων γίνεσθαι τοὺς φελλούς, 
οἷς χρῶνται πρὸς κουφισμὸν τῶν δικτύων μεταφορικῶς 
δὲ πεύκης κλάδον εἴρηκε τὸν φελλόν. 

158. ἄμπυξ σαώσει] ἄμπυξ ἐστὶ περιβόλαιον" 

καὶ Ὅμηρος 
ἄμπυκα πεκρύφαλόν τε. 

1601. στόρϑυγξι] ταῖς ἀκίσι, ταῖς ἐξοχαῖς" παρὰ 

γὰρ τὸ εἰς ὀξὺ ἀπολήγειν στόρϑυγξ καλεῖται. 
1615α. νῆσον δ᾽ εἰς Κρόνῳ στυγουμένην 

ἅρπην] τὴν Κέρκυραν φησιν ἥτοι τὴν Φαιακίαν ἔχειν 
κεχωσμένον τὸ δρέπανον ἐν ᾧ ὃ Ζεὺς τὸν Κρόνον 
ἐξέτεμε. μέξεα δὲ λέγονται τὰ αἰδοῖα. ἄρπη δὲ τὸ 
ϑέριστρον. 

102. Ἅρπην]) ἔστι μὲν ἡ δρεπάνη" νῦν δὲ τὴν 
Φαιακίαν νῆσον καλεῖ. μεξέων, τῶν αἰδοίων τοῦ 

Κρόνου. κρεανόμον δὲ τὴν δρεπάνην φησί, ἄχλαι- 
νος, γυμνός, προδαίτης, πτωχὸς Ὀδυσσεύς, παρὰ τὸ 
ἱκνεῖσθαι βλαβὼν χαλεπῶν ἔμπειρος. 

1604. μυϑοπλάστην) ὡς ἐπὶ τὸ μυϑῶδες τὴν 
διήγησιν πεπλασμένην. ἐξυλακτήσει δέ, ἀντὶ τοῦ 
ἐχῳφωνήδει. 

ΒΟΕΙΡαυ. 8ὃ, “εωνίδης)] ΟἿ, Βαρτῖο. ΒΙ10]. αν. Υο]. ΠΙ Ρ. δθῦ 
Ηδβ.]. 9. Ὅμηρος] Π, αὶ 469. 

τιν. 11. ΤιΘΙΏ 8, ΒΌΡΡΙΘΥΙ. ἀκίσι] ἀκτῖσι τὰ. 1, ἀκτίσι 
τὰ. 11, 18--99, Ἄρπην --- ἔμπενρος] 6011 μαϊὰβ ον ίδτα 
Ἐς Βοίθοῦ (ἴυϑ. ΒΒΘα. οἱ. ΣΧ ΧΤΥ͂ Ρ». 288) ἄθῦθο. 28. Πιθχητηϑ 
ΒΌΡΡΙΘΥΙ, 
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166. οὔπω μὴ τόσος] Μέλανθος ὃ Ποσειδῶν 

παρὰ ᾿Αϑηναίοις" ᾿Ιππηγέτης δὲ ὁ αὐτὸς παρὰ Ζ]ηλίοις. 
μὴ τοσαύτη γοῦν λήϑη, φησί, καταλάβῃ. τὸν Ποσειδῶνα, 
ὥστε ἐπιλαϑέσϑαι τοῦ Ὀδυσσέως. 

168. ἥξει γὰρ ἥξει) ναύλοχος καλεῖται ὁ λιμήν. 
Ῥεῖϑρος δὲ ὠνομάξετο ὁ ἐν τῇ Ιϑάκῃ λιμήν, καϑὰ 
καὶ Ὅμηρος 

ἐν λιμένι “Ῥείϑρῳ. 

Νήριτον δὲ ὄρος Ιϑάκης. καὶ Ὅμηρος 
καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον. 

111. μύκλοις γυναικόκλωψιν] μύκλος καλεῖται 
ἡ ἐν τραχήλῳ τῶν ὄνων ὑποδίπλωσις. μύκλους δὲ 
εἶπεν ἐνταῦϑα τοὺς μνηστῆρας. διὰ τὸ ἀδηφάγον καὶ 
κατωφερές, ὡς καὶ Καλλίμαχος 

ἔστι μοι Μάγνης ἐννεάμυκλος ὄνος. 
οὗ δὲ μύκλους φασὶ τοὺς κατωφερεῖς εἰς γυναῖκας 
εἴρηται δὲ ἀπὸ ἑνὸς Μύκλου αὐλητοῦ κωμῳδηϑέντος 

ὑπὸ ᾿Δρχιλόχου ἐπὶ μαχλύτητι. 
11154ᾳ. κασσωρεύουσα, πορνεύουσα. βασσάρα 

δὲ ἡ βακχική, ἡ πόρνη. τὸ δὲ κοιλανεῖ, κενώσει, 
δαπανήσει. 

114. αὐτὸς δὲ πλείω] πλείονα δέ, φησιν, ὃ 

Ὀδυσσεὺς τῶν ἐν Τροίᾳ ἰδών" καὶ Ὅμηρος 

ὅτε μοι πλεῖστοι χαλκήρεα δούρατα 

Τρῶες ἐπερρίψαντο περὶ Πηλείωνι ϑανόντι. 
Σκαιαῖς δὲ πύλαις. ταῖς Ἰλίου. 

ΒΟΕΡΤα, 7. Ὅμηρος) Οᾶ, α 186. 9. Ὅμηρος] 1]. Β 682. 
14. Καλλίμαχος] ΕῪ. 180. 18. ᾿δρχιλόχου] ΕἾ. 184 Βρκ. [Ρορίϊ. 
συγ. ατυ, Ὁ. 729 οα. 1Π|.]} 28. Ὅμηρος] Οᾶ. ε 809 Βα. 

τον, ῶ. ἱππηγέτης, Βθἃ ηγέ ἴῃ τῶϑ. 8. τη. 11, ἃ 616 018 Ῥ] ΤΙ 8 
αθδ6 ΒΟΥΙΟΒΙ τ. 
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ττῦ. ἰδὼν μολοβρὸς] καὶ γὰρ ἐκλήϑη παρὰ τοῦ 
ΜΜελανϑίου" 

πῇ δὴ τὸν μολοβρὸν ἄγεις. 
118. ὀστράκων] παρ᾽ Αἰσχύλῳ φαίνεταί τις τὸν 

Ὀδυσσέα ὀστράκῳ τύψας, οὐ μὴν παρ᾽ Ὁμήρῳ. 
180. σφραγὶς μενεῖ Θόαντος] ὁ Ὀδυσσεὺς βου-- 

λόμενος κατάσκοπος εἰσελϑεῖν εἰς τὴν Ἴλιον καὶ φο- 
βούμενος μὴ νοηϑεὶς ἀποϑάνῃ, ἔπεισε Θόαντα πληγῶσαι 
αὐτὸν πληγὰς βιαίας πρὸς τὸ γενέσθαι ἀγνώριστον᾽ 
ὡς δὲ Ὅμηρος 

αὐτόν μιν πληγῇσιν ἀεικελίῃσι δαμάσας. 

φησὶν οὖν ὅτι οὐ ξέναι καὶ ἀήϑεις τοῦ σώματος 
αὐτοῦ μάστιγες καὶ πληγαὶ ἔσονται, ἀλλ᾽ ἀρχαῖαι 
ἀποφαίνονται. ἄλλως δὲ ὁ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα γράψας 
φησὶ τρωϑῆναι τὸν Ὀδυσσέα ὑπὸ Θόαντος, ὅτε εἰς 
Τοοίαν ἀνήρχοντο. 

᾿8ῦ. φηλώσας] ἀπατήσας, δολώσας. φήληκες δὲ 
καλοῦνται τὰ σῦκα, τὰ ὠμὰ μὲν ὄντα, τῇ δὲ ἰδέα 
πέπειρα; φησὶν οὖν ὅτι ἀπατήσας τὸν βασιλέα Πρίαμον 
ἐν κλαυϑμοῖς καὶ γόοις, ὡς δεινὰ καὶ ἀνάξια παϑὼν 

ὑπὸ ᾿Δγαμέμνονος διὰ τὰς πληγάς. 
180. ὃν Βομβυλείας κλιτὺς] Βομβυλεία ἡ 4ϑηνᾶ 

τιμᾶται ἐν Βοιωτίᾳ. Τεμμικία δὲ ὄρος τῆς Βοιωτίας" 

λέγει οὖν, ὅντινα ἡμῖν ἡ Βοιωτία κακὸν ἀνέϑρεψε" 

ΒΟΒΙΡΊΤ, ὃ. πῇ δὴ] ἤομῃ. Οᾶ. ρ 319. 4. «Αἰσχύλῳ] Δα ἔν. 174 
ΝθΟΙς. Ξε 119 Ὠϊπᾶ, οα. ΚΥ βρθοίαί. ὅ. Ὁμήρῳ]͵ Οα. νυ 299. 
10. ὍμηφοεἹ Οα. ὃ 244. 14, ὃ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα γράψας] 
Ἐν. 8. Κὶ. [ύρῖοο. αὐὺ. ΕὟν. 1». 42.] - 8. Ὑ 610]κ. 

τ. γ. 4, ΤιΘΙΏχηϑ, ΒΌΡΡΙΘΥΙ. 9, πληγαῖς βιαέαις τὰ, 1]. 
22. 5. βομβυλειᾶς -- βομβυλειά (2) τῷ. 1, βομβυλείας -- βομβυλεῖα 

28. τεμμϊκέα, 50α ὃ 1 γϑβ. ὦ πὶ. Π, 
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λέγοι δὲ τὸν Ὀδυσσέα' ἐν γὰρ Βοιωτίᾳ ἡ ̓ Αντίκλεια 
τὸν Ὀδυσσέα ἐγέννησεν. 

191. χτῆσίν τε ϑοίνης) Θουκυδέδης φησὶν εἰς 
δ΄ φυλὰς τὴν Κεφαλληνίαν διῃρῆσθαι: Πρωνίους, 

Σαμαίους. Πάλεις, Κρανέους. ἀαφυστίαν δέ, λαφυσ- 

δομένην καὶ ἀπαντλουμένην. Πρωνίων δέ, τῶν 

μνηστήρων ἀπὸ ἔϑνους. 
195. πόντιον σκέπας φυγών. ἤτοι τὴν ναῦν" 

ἢ τὸν λιμένα" ταῦτα γὰρ σκέπει καὶ ἀμύνει τὴν ὃά- 
λασσαν. 

194. κόρακα εἶπε τὸν Ὀδυσσέα, διὰ τὸ πολυ- 
χρόνιον καὶ γὰρ προγενέστερόν φασι τὸν Ὀδυσσέα 
τοῦ Νέστορος" ὁ δὲ κόραξ, ὥς φησιν Ἡσίοδος, ρη΄ 
γενεὰς ξῇ. 

96. ἔλλοπος Σαρδων Σάρδος νῆσος πρὸς 
ταῖς Ἡρακλείαις στήλαις" ἡ δὲ Κίρκη Τυρσηνική" οὐ 
μακρὰν δὲ διέστηκεν ἡ νῆσος αὕτη τῆς Τυρσηνίας. 
ἔλλοπος δὲ τοῦ ἐχϑύος, τουτέστι τῆς τρυγόνος" τῷ 
γὰρ κέντρῳ αὐτῆς χρώμενος ἀντὶ δόρατος, ὁ Τηλέγονος 
ἀνεῖλε τὸν πατέρα Ὀδυσσέα: ὡς καὶ Ὀππιανὸς ἐν 
ἁλιευτικοῖο. 

198. ᾿'ἀχιλλέως δάμαρτος] φασὶν ὅτι ὁ ̓ Δχιλλεὺς 
μετὰ ϑάνατον ἔγημε Μήδειαν τὴν Αὐήτου παῖδα" 
«Αἰήτης δὲ καὶ Κίρκη Ἡλίου παῖδες. Τηλέγονος ὃὲ 
Κίρκης. ὥστε Τηλέγονος καὶ Μήδειά εἰσιν αὐτανέψιοι, 

οὺς ἡμεῖς λέγομεν ἐξαδέλφους. 

ΒΟΙΡΤῚ, 8. Θουκυδίδης} Π, 80. 18. Ἡσίοδος] Ετ. 201 Κι. 
ΓΕρίοοὶ Οὐσ. ΕὟτ 1 ρ. 1658] Ξε 168. Οοοίῃ!. 20 5α. ἐν ἁλιευ- 
τικοῖς}) ΤΙ͵, 497 866. 

τιν. 6. οὗ δὲ πρώνιοι διὰ τοὺς μνηστῆρας τα. 1; ὁοττ, τι. Π. 
18. ὁ δὲ κόραξ δᾷάϊά!. ὃν. (Ὁ) Ὁ, ἀχιλλέως ἴοϊ, 44, 
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199. μάντιν δὲ νεκρὸν Εὐρυτὰν] ᾿Δριστοτέλης 

φησὶν ἐν Ἰθακησίων πολιτείᾳ, Εὐρυτᾶνας ἔϑνος εἶναι 
τῆς Αἰτωλίας, ὀνομασϑὲν ἀπὸ Εὐρύτονος, παρ᾽ οἷς 
εἶναι μαντεῖον Ὀδυσσέως" τὸ δὲ αὐτὸ καὶ Νίκανδρος 
φησιν ἐν Αἰτωλικοῖς. 

800. ὅ τ’ αἰπὺ ναέων] Τράμπυια πόλις Ἠπείρου, 
ὕπου μετὰ τὸν νόστον Ὀδυσσεὺς ἀπῆλθε, καϑὰ καὶ 

Ὅμηρος 
εἰσόκε τοὺς ἀφίκηαι οἱ οὐκ ἴσασι ϑάλασσαν, 

ἔνϑα καὶ τιμᾶται. 
801. ἐν ἧ ποτ᾽ αὖϑις] ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μακε- 

δόνος καὶ Βαρσίνης τῆς Περσίδος υἱὸς ἐγένετο καλού- 
μενος Ἡρακλῆς. ὃν ἀνεῖλε Πολυσπέρχων ὁ Τυμφαῖος 
“Αἰϑίκων βασιλεὺς χαριξόμενος Κασάνδρῳ. Τυμφαῖοι 

δὲ ᾿ἨΗπειρωτικὸν ἔϑνος" τῶν δὲ Αὐἰϑίκων μέμνηται καὶ 

Ὅμηρος 
τοὺς δ᾽ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰϑίκεσσι πέλασσε. 

δράκοντα δὲ εἶπε τὸν ἀνελόντα, διὰ τὸ ἰῶδες τοῦ 
φαρμάκου, ἐπειδὴ σὺν ὅπλοις ἀπέϑανε [, τῷ Τηλεγόνῳ]. 

806 5ᾳ. Πέργη δέ μιν] τὸν Ὀδυσσέα φησὶν ἐν 
Πέργῃ ὄρει τῆς Τυρσηνίας κεῖσθαι καέντα ἐν Γορτυν αέᾳ. 
“πῶς δὲ ὁ αὐτὸς ἐν Εὐρυτάνῃ (199) καὶ Τυρσηνίοις 
κεἴσϑαι συνεβη; ἢ ὅτι μετετέθη ἀπὸ Εὐρυτάνων εἰς 

ΒΟΒΙΡΤΤ, 1. ᾿“Δριστοτέλης] ΒῪ. 405 Ἠοβ6 [Ατίϑίοίς. οᾶ. Βϑιοὶ. 
Ὗ (4810) ». 1884} 10]. 4. Νίκανδρος] Ποοῦτὰ πο αϑογαμὺ 
Ἰποπύζ. ἴῃ ΕἾτ. Ῥοθ8. θρ. αν. ΠΡ. 81. γοϊκηάδηη 6 ΝΙοθματὶ 
ΟΟΙορμ. νἱΐα οὐ βουιρίϊβ ρ. 28. 8. Ὅμηρος] Οά. 1 122. 
10. Ὅμηρος] 1]. Β 144. 

Ὡνν, 3. εὐρυτᾶνος. 8. Εὐρύτου ΤΖοίζΖ. δ, αἰτωλίοις. 
9. ἀφέκηαι τὰ, 11, ἀφέκηται τα. 1. 12. μαρσίνης οοἄ. (9) 
18. τύμφαιος. 117. τοὺς δέ κ᾿ ἐκ κτλι, 5ορα ἑ κ᾽ ἐκ ἴῃ ΥὙ88. ὃ 
τη. 1, 20. πέργη δέ μιν, βοᾷ ἐργη ἴῃ τῦϑ. ἃ τῇ. 1]. 21, 
μεῖσϑαιν δαᾷ. τὴ, 1]. 
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Πέργην, ἢ ἐπειδὴ μῦϑος φέρεται, ὅτι μετὰ τὸ ἀνελεῖν 

αὐτὸν τὸν Τηλέγονον, Κίρκη φαρμάκοις ἀνέστησε καὶ 
ἐγήματο Τηλεμάχῳ, καὶ Πηνελόπη Τηλεγόνῳ ἐν μακά- 
ρῶν νήδοις. 

808. παιδός τε καὶ δάμαρτος] ὁ Τηλέμαχος 
ἐγάμησε Κασσιφόνην ϑυγατέρα Κίρκης" καὶ τὴν μὲν 
Κίρκην ἀναιρεῖ ὁ Τηλέμαχος, μὴ βουληϑεὶς φέρειν αὐτῆς 
τὰ προστάγματα᾽ ἀναιρεῖται δὲ καὶ αὐτὸς ὑπὸ Κασσι- 
φόνης τῆς γαμετῆς ἐκδικούσης τὴν μητέρα. ὃ δὲ λέγει, 
τοιοῦτόν ἐστιν. ὅτι ἀποθανεῖται ὁ Ὀδυσσεὺς ὁρῶν 
τὰ παϑήματα, Κίρκην ἀναιρουμένην ὑπὸ Τηλεμάχου, 
τὸν δὲ ὑπὸ Κασσιφόνης. 

809. αὐτὸς πρὸς “4ιδην] Θεόπομπός φησιν ὅτι 
παραγενόμενος ὁ Ὀδυσσεὺς καὶ τὰ περὶ τὴν Πηνε- 
λόπην ἐγνωκὼς ἀπῇρεν εἰς Τυρσηνίαν, καὶ ἐλϑὼν 
ᾧκησε τὴν Γορτυναίαν, ἔνϑα καὶ τελευτᾷ. 

811. Γλαύκωνος] Γλαύκωνα εἶπεν" ἔστι δὲ υἱὸς 
Πασιφάης καὶ Μίνωος" Ἴάψυρτος δὲ υἱὸς 4ἰήτου" Κίρκη 
δὲ καὶ Πασιφάη καὶ 4ἰήτης ἀδελφοί: οἵ δὲ τούτων 
παῖδες δηλονότι αὐτανέψιοι" ὁ δὲ Γλαῦκος εἰς μέλιτος 

πίϑον ἐμπεσὼν ἀπέϑανε. 
817. κάνϑωνα, τὸν ὄνον. μεσσαβοῦν δέ, ἀντὶ. 

τοῦ ἐλαύνειν: μέσαβα γὰρ λέγονται αἵ τοῦ ξυγοῦ 
γλυφαί, ἔνϑα οἵ αὐχένες τῶν βοῶν δέδενται" καὶ 

Καλλίμαχος 
μέσσαβα βοῦς ὑποδύς. 

820. ὁ δ᾽ αἰνόλεκτρον] περὶ Μενελάου ὁ λόγος" 

ΒΟΆΙΡΤΤ, 18, Θεόπομπος] ΕἾ. 114 Ν6]]. [ΕὙτ. ΗΙϑϑ. αὐ. 1 
Ῥ. 290. 20, Καλλίμαχος) ΕὟ. 618. 

τ. Υ. 1. ἀνελ!!εῖῦν. Σ21. πῖϑον. 
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ὁ γὰρ “υκόφρων ἀκολουϑῶν Ἡροδότῳ τὴν Ἑλένην 
φησὶ μὴ ἐλϑεῖν εἰς Ἴλιον, ἀλλ᾽ ἁρπαγεῖσαν ὑπὸ 
᾿Αλεξάνδρου ἀπελϑεῖν μετὰ Πρωτέως εἰς Αἴγυπτον, 

ἔνϑα ἐβασίλευεν ἀφελόμενος αὐτὴν ἀπὸ ᾿Δ4λεξάνδρου. 
πορϑηϑείσης δὲ τῆς Τροίας καὶ μὴ εὑρεϑείσης τῆς 
Ἑλένης ἐκεῖσε, τότε ὁ Μενέλαος ἐλϑὼν πρὸς τὸν 
Πρωτέα εἴληφε τὴν γυναῖκα. 

826. καὶ πέμπελον γραῦν] φασὶ τὴν ᾿ἀφροδίτην 
ὀργισϑεῖσαν τοῖς ϑεοῖς ἐλϑεῖν εἰς Κύπρον ἀποχῶωρι- 

σϑεῖσαν αὐτῶν, περὶ τὸ Κάσιον δὲ ὄρος διατρίβειν" οἵ 
δὲ ϑεοὶ ξητοῦντες αὐτὴν ἦλθον ἐν Κύπρῳ καὶ εὗρον 

γραῦν, καὶ ἐπύϑοντο αὐτὴν εἰ οἶδε τὴν ᾿Δφροδίέτην. 
ἡ δὲ ἔδειξε τὸν τόπον ἔνϑα ἦν κεκρυμμένη ὀργιϑεῖσα 
ὃξ ἡ ̓ ἀφροδίτη ἀπεμαρμάρωσεν αὐτήν, καί φασι μέχρι 
τοῦ νῦν ἵἴστασϑαι τὴν στήλην. 

821 54. καὶ τὰς Ἐρεμβῶν]) ᾿Ελλάνικός φησι τοὺς 
᾿Ἐρεμβοὺς περὶ τὰς τοῦ Νείλου ῥοὰς οἰκεῖν. προ- 
βλῆτας δὲ εἶπεν ἀκτάς, διὰ τὸ τραχὺ καὶ δύσκολον 
τοῦ τόπου. ὅϑεν καὶ μισεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ναυτῶν. 

829. Μύρρας ἐρυμνὸν] Μύρρας ἄστυ τὴν Βύβλον 
λέγει, ἥτις ἐστὶ τῆς Φοινίκης. Μύρρα δὲ Θείαντος 
ϑυγάτηρ ἐγένετο. αὕτη ἠράσϑη τοῦ πατρός, καὶ 
λάϑρα γενομένης τῆς μίξεως, γνῶδσα αἰσϑόμενον τὸν 
πατέρα καὶ ἔγκυον γενομένην, ηὔξατο τῇ ᾿ἀφροδίτῃ 
μήτε εἰς ξῶντας εἶναι μήτε εἰς θανόντας" ὅϑεν μετ- 
ἔβαλεν αὐτὴν εἰς τὸ δένδρον τὸ ἐξ αὐτῆς μύρραν᾽ τῶν 

ΒΟΕΙΡΤΈ, 1. Ἡροδότῳ] 11,118 8αα. 16. Ἑλλανικος] ΕὟ. 188 
ΜΈ6]]. [ξπὰν. Ηϊυν. τὺ. 1 Ρ. ᾽δ6 .]} 

1.γ. 4. ἀφελομένου ΘΧ ἀφελόμενος. ΟΟΥΥ, τὰ. 1. 16 βα. 
τοὺς ᾿Ερεμβοὺς] τις ἔρεμβος τη. 1, τοὺς ἐρεμνοῦς τη. 11. 20, 
μύρρας ἐρυμνὸν [0]. 465, βίβλον 

ΤΚορῆτοι, ΑἸθχδηᾶχϑ, θᾶ. Ἐ:ΏΚΟΊ, 10 
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δὲ μηνῶν τοῦ τοκετοῦ συμπληρωϑέντων καὶ τοῦ φλοιοῦ 
διαρραγέντος ἀπεκύησε τὸν ΄ἄδωνιν, ὃν ἰδοῦσα ἐφίλησεν 
ἡ ̓Δἀφροδίτη. μύρραν δὲ Αἰολεῖς τὴν σμύρναν λέγουσιν" 
ὅϑεν καὶ πιϑανὸν καὶ μύρραν εἰρῆσϑαι. 

881---8598. χραντῆρι, τῷ ὀδόντι. πτέλας δὲ ὃ 
κάπρος παρὰ Κίλιξι. --- Σχοινηΐδι μουσόφϑαρτον] 
Σχοινηὶς καὶ ᾿Δἀρέντα καὶ ξένη ἐπίϑετα τῆς ἀφροδίτης. 
Γαύας δὲ ὁ Ἄδωνις παρὰ Κυπρίοις καλεῖται. μου- 

σόφϑαρτον δὲ εἶπε τὸν ἴάδωνιν, ἐπειδὴ αἱ Μοῦσαι 
δυσπετοῦσαι κατὰ τῆς ᾿ἀφροδίτης, ὅτι παρεσκεύασεν 
αὐτὰς εἰς ἔρωτα ἐλϑεῖν καὶ πολλὰς ἐξ αὐτῶν ἐποίηδε 

τετοκέναι, ἀπέχτειναν τὸν ἐρώμενον αὐτῆς ᾿άδωνιν. 
ἦσαν γὰρ μέλος κυνηγεσίας τερπνόν" ιὁ δὲ ἀκούσας 
ἐχαυνώϑη καὶ ὥρμησεν ἐπὶ κυνηγεσίαν' ἔνϑα ἀναι- 
ρεῖται ὑπὸ συός. οἱ δέ φασιν ὑπὸ ἴἄρεως ἐν τῷ πολέμῳ. 

889. τὸν ἡπατουργὸν ἄρσ,!] ἄρσενα μέν, διὰ 
τὴν ἀνδρείαν. ἁρβυλόπτερον δέ, διὰ τὸ ἐν τοῖς 
ποσὶ πτερὰ ἔχειν, ὥς φησιν Ἡσίοδος, διὰ τὴν ταχυ- 
τῆται ἡπατουργὸν δέ, διότι καϑὼς ὁ Ἡρακλῆς 
κατεπόϑη ὑπὸ τοῦ κήτους, οὕτως καὶ ὁ Περσεὺς κατα- 
ποϑεὶς ἐλάκτισε τὸ ἧπαρ αὐτοῦ καὶ ἐξήλατο, καὶ ἔσωσε 
τὴν ᾿ἀνδρομέδαν. 

840. πεφήσεται δέ] τοῦ Περσέως. ξυρῷ δέ, 
τῷ δρεπάνῳ, διὰ τὴν ὀξύτητα. 

842 5α. ἱπποβρότους] ἐπειδὴ δύο παῖδας ἔτεκεν, 
ἵππον καὶ βροτόν, ἵππον μὲν τὸν Πήγασον, βροτὸν 

ΒΟΕΙΡΤΤ. 18, Ἡσίοδος] ϑοαί. 220. 

τ. γ. 6. λέλιξι. 17. ἁρβυλόπετρον. 18. ποσὶ πτερὰ, 
Β64 πτϑ ἃ τη. 11, αὖ νἱάοίαγ. 22. τὸν. 283, ξύρῶι. 
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ὃὲ τὸν Χρυσάορα. τὸ δὲ ἕξξῆς, ὠδῖνας τόκων 
οἴξαντος, τοῦ Περσέως. 

τῆς δειρόπαιδος] δειρόπαιδα λέγει τὴν Γοργὼ 
διὰ τὸ ἐκ τοῦ τραχήλου γεννῆσαι, ὥσπερ αἱ γαλαῖ, 
τὸν Πήγασον καὶ Χρυσάορα. μαρμαφ ὥπιδος. διὰ 

τὸ ἀπολιϑοῦν τοὺς ϑεωμένους αὐτήν. 

ἄλλως. φησὶ δὲ Ζημήτριος ἐν τοῖς περὶ Σερίφων, 
μὴ συναπολιϑωϑῆναι. τῷ Πολυδέκτῃ. 

848. ἔλυτρον δὲ λέγεται πᾶν τὸ ἐκτὸς παρεπόμενον. 
8406. λαμπτηροκλέπτης} αἵ Γοργόνες εἶχον 

ὀφθαλμὸν ἕνα καὶ ἐφύλασσον ἀλλήλας" ὁ δὲ Περσεὺς 
ἐλθὼν ἐκ τῶν ὀπίσω ἐκράτησε τοῦ ὀφϑαλμοῦ καὶ 
οὕτως ἔκοψε τὴν κεφαλὴν τῆς Γοργοῦς, ὅϑεν καὶ 
λαμπτηροκλέπτης. 

841. τὰς ϑερειπότους) τὴν Αἴγυπτον λέγει" ὃ 
γὰρ Νεῖλος ἐν τῷ ϑέρει παραγενόμενος ἄρδει αὐτήν. 

848. καὶ ῥεῖϑρον ᾿ἀσβύσταο)] ὃ γὰρ Νεῖλος 
ῥέων διίστησι τὴν 4ἰθιοπίαν ἀπὸ τῆς ΔΖιβύης. τινὲς 
δέ φασιν ἐν Λιβύῃ εἶναι τὰς πηγὰς τοῦ Νείλου, ὡς 
Ζοῦρις. άσβυσται δὲ ἔϑνος “ιβυκόν. 

8561. τριάνορος, τῆς πολυάνερος, ἤτοι πολυάνδρου. 
πεντάλεκτρον γὰρ αὐτὴν εἶπεν ἔμπροσϑεν" ἔστι δὲ καὶ 
τοῦτο, ὅτι οὐδὲ ἔνα ἄρρενα παῖδα ἐγέννησεν. 

852 5αα. ἥξει δ᾽ ἀλήτης, ἕως καὶ τὰς δάμαρ- 
τας] ἥξει, φησίν, εἰς Σικελίαν --- Ἰάπυγες γὰρ ἔϑνος 

ΒΟΒΙΡΤῚ. 20, Ζοῦρις] ΕὟ. 86 ΜῈ6]]. [ΕὙτ΄ Ἠ]βεύ. αττ. ΠΠ Ὁ. 478. 
22, ἔμπροσϑεν) ϑαρτιδ γ. 148. 

ἀρνὶ ἃ. οἴξαντος. 4. γαλαῖ. 1. δημή τὰ. Ἱ, δημῖἢ τὰ. 1]. 
8. μὴ, αὖ νἱαούαγ, τη. ΤΙ, ΟὈΒΟΌΤΑ 8 αὐϑ8 ἀραϊὺ τα, Ι, πολυδεύπει. 
9. λέγει οοα, (9). 10. ἀν γοργόνες, 864 οργόν ἃ τὰ. Π| ἴῃ τϑ8. 
12. τοὺς ὀφθαλμοὺς. 19. δέ δα. τὴ. Π. 21. πολυάνδρου 
τῇ. Π, πολύανδρος τη. 1. ῶδ. Ἰάπυγες] πύγες. 
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᾿Ιταλίας --- καὶ δῶρα δώσει τῇ ᾿ἀϑηνᾷ. Σκυλητρίᾳ, 
διὰ τὰ ἐν πολέμῳ σκῦλα. 

8564, Ταμάσιον δὲ κρατῆρα, χαλκοῦν. ἀπό 
τινος τόπου, ὡς Ὅμηρος 

ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, 

ἔνϑα ἄριστος χαλκὸς γίνεται. βοάγριον δέ, τὴν 
ἀσπίδα αὐτοῦ. 

8δῦ. ἀσκέρας εὐμαρίδας) τὰ ὑποδήματα τῆς 

Ἑλένης" εὐμαρίδας δὲ ἐπιϑετικῶς διὰ τὸ εὐμαρῶς 

εἰσιέναι" ἀναϑήσει οὖν, φησι, τῇ ᾿4ϑηνᾷ ἐν Ἰαπυγίᾳ 
χαλκοῦν κρατῆρα καὶ ἀσπίδα καὶ τὰ ὑποδήματα τῆς 
Ἑλένης. Τάμασος δὲ πόλις Κυπρίων. 

856 54α. ἥξει δὲ Σῖριν] Σῖρις ποταμὸς Ἰταλίας. 
Δακίνιον δέ, ἀκρωτήριον Κρότωνος. 

ἐν οἷσι πόρτις] ἡ Θέτις ἀνέϑηκε κῆπον τῇ 

Ἥρᾳ ἐν Κρότωνι -- Ὁπλοσμέα δὲ Ἥρα --- ἔνϑα καὶ 
αἱ γυναῖκες πενθοῦσι τὸν ᾿Αχιλλέα, πενϑικὰ ἱμάτια 
φοροῦσαι. 

860. “ἐακοῦ Πηλεύς, Πηλέως ὁ ̓ Δχιλλεὺς τρίτος. 
“Ιωρίδος Θέτις, Θέτιδος ᾿Αχιλλεὺς τρίτος. 

864. κάλχη καλεῖται ἡ πορφύρα᾽ καὶ γὰρ ὅϑεν 

καὶ ὃ κόχλος, ἐξ οὗ εὑρέϑη ἡ πορφύρα. φορυκτοὺς 
δέ, ἀντὶ τοῦ πλουμμαρικούς. 

8606 βαα. ἥξει δὲ ταύρου] τοῦ Ἔρυκος λέγει, 

οὔ διὰ τὴν ἰσχύν' ὃς ἦν υἱὸς ᾿ἀφροδίτης καὶ Ποσειδῶνος. 
εἶναν δὲ αὐτόν φασιν οἱ μὲν παλαιστήν, οἵ δὲ πέντ- 

ΒΟΒΙΡΙΤ. 4. Ὅμηρος] Οἄ. α 184. 

τιν. ὃ. σκύλα. ὅ. τεμέσην γ8] τιμέσην τὰ. 1, ταμάσην 

τὰ. 11. 18. σέριν' σίρις. 21. κάλχη [0]. 4, 42. ὁ κοχας. 
ἐξ οὐ] ἑξῆς ἸΘΡῚ. 
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αϑλον᾽ ἀνῃρέϑη δὲ ὑπὸ Ἡρακλέους" διαπενταϑλήσας 
γοῦν αὐτὸν Ἡρακλῆς καὶ βαστάσας κατεκρήμνισε. 
Κωλῶτις δὲ ἡ ᾿Αἀφροδίτη ἐν Κύπρῳ. ᾽άλης δὲ 
ποταμὸς Κολοφῶνος, ἔνϑα ἱερὸν ᾿ἀφροδίτης. 40γ- 
γοῦρος δὲ λιμὴν Σικελίας. 

809. ἅρπης Κρόνου πήδημα) ἅρπη δρεπάνη᾽ 

ὁ γὰρ Ζεὺς τὴν δρεπάνην ἐν ἡ τὰ αἰδοῖα ἔτεμε τοῦ 
Κρόνου, ἐν Σικελίᾳ κρύψαι λέγεται. ξάγκλον δὲ παρὰ 

Σικελῶν τὰ δρέπανα" μέμνηται δὲ καὶ Καλλίμαχος ἐν 
β΄ Αἰτίων. 

812 5.ᾳ. ὃν Κρηϑέως] ὁ Ἰάσων ὃ τῶν ᾿Δργείων 
ἀρχηγός: Κρηϑέως γὰρ 4ἴσων, Αἴσωνος δὲ Ἰάσων. 
Μινυῶν, οἵ ᾿Δργοναῦται" οὗ γὰρ πλείους αὐτῶν ἐξ 
᾿Ερχομενοῦ τοῦ Μινυείου ἦσαν. καὶ Ὅμηρος 

καὶ Ὀρχομενὸν ΜΜινύϊον. 

8145. χρόκκαι δὲ Μινυῶν στελγίσματα] τὰ 
ἀποξύσματα᾽" στελγίδες γὰρ αἴ ξύστραι αἵ τὰς στράγγας 
παραξύουσι τοῦ σώματος. ἔστι δὲ τόπος ἐν Σικελίᾳ, 

ἔνϑα γυμνασάμενοι οἵ ᾿Δργοναῦται τὸν ἱδρῶτα αὐτῶν 

ὕστερον ἐν τῇ ἄμμῳ ἀπεστελγίσαντο, ὅϑεν καὶ μέχρι 
τοῦ νῦν δίκην ἐλαίου ἐν ταῖς ψήφοις φέρονται ῥανίδες, 
ἃς οὐδὲ ὁ κλύδων τῆς ϑαλάσσης οὐδὲ ὄμβρος δύναται 
καϑάραι. 

818. ὅτι μύρμηκες αἷ τραχεῖαι καὶ ὕφαλοι πέτραι. 
880. δέρτροισι] τὸ σχῆμα ἀντιστροφή. ἐχρῆν 

ΒΟΒΙΡΙΤ, 9, Καλλέμαχος] ΕἾ. 22. 14. Ὅμηρος] 1]. Β 511. 

μεν. 1. ἡρακλέος. 8. κολῶτις. ἄλις τὰ. ἢ, ἄλης τα. 10). 
δ. λιμὴν τὰ. ἢ, οὐβουγθ δ ἀπαθ. θα τᾳ.1. 7. ξεὺς τῇ δρέπανῃ. 
8. ξάκλον. 10. αἰτιῶν, ἐξερχομένου. -- δουρύθτθγα 
᾿Ἐρχομενοῦ Βτγγααὺ 5680]. Μδιο, “μοοᾷ 416) ἀᾷ Αταῦ. ῬΏδοα. 48: 
οἵ, Ἡρβιοᾶ. ἔγ. 62 θᾶ, ποδὲγ, [Ερίοο, Οὐν. Βθὰσ, ΟΡ. 110.] 
μινυοῦ. 18, σωσώματος. 2, ὃ. οὔτε ὅ. 
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γὰρ ϑρυλίγμασι τῶν δέρτρων, ἵν᾿ ἦ ταῖς διαιρέδεσι 
τοῦ σώματος. 

881. Μόψον Τιταιρώνειον)] ὃ ΜΜόψος οὗτος 

υἱὸς ἦν ᾿ἀμπύκου τοῦ Τιταιρῶνος" ὡς καὶ Ἡσίοδος 
Μόψον τὸν ᾿Αἀμπυκίδην, Τιταρήσιον, ὄξον "άρηος. 

οὗτος δὲ τοῖς ᾿Δργοναύταις συμπλέων ἀνῃρέϑη ὑπὸ 

ὄφεως ἐν Λιβύῃ, ἔνϑα ἔϑαψαν αὐτὸν οἵ ἑταῖροι, 
ἐπάνω τοῦ τάφου αὐτοῦ κώπην ἢ σανίδα πήξαντες 
ἐκ τῆς ᾿4ργοῦς. 

885 5αᾳ. “ὐσίγδα Κινύφειος) ἍΑὐσίγδα πόλις 
Διβύης" καὶ Κίνυψ ποταμὸς Διβύης πλησίον Αὐσίγδης" 
φασὶ δὲ ὅτι κατὰ τὴν ἀνακομιδὴν ἡ ̓ Αἀργὼ εἰς τὴν 
Σύρτιν ἐνέπεσεν. ἀποροῦσι γὰρ τοῖς ᾿“ργοναύταις 
περὶ τοῦ διέκπλου Τρίτων ὁ Ποσειδῶνος ἐπιφανεὶς 
ὡδήγησεν, ᾧ ἔδωκεν ἡ Μήδεια ἀμοιβὴν χρυσοῦν κρα- 
τῆρα, ὃν εἶχεν ἀπὸ τῶν τοῦ πατρὸς λαφύρων. 

891. Γραικοὺς δὲ χώρας] ἔχρησε γὰρ ὁ Τρίτων 
τό τὲ τοὺς “Ἕλληνας κρατήσειν τῆς Διβύης, ὅταν τὸν 
κρατῆρα παραγενομένῳ Ἔλληνι ἀνδρὶ Δέβυς τις δώσει" 
ὕπερ φοβούμενοι οἵ Λίβυες ὀρύξουσι καὶ κρύψουσιν 
αὐτό. 

890. Τῖφυ ] κακῶς εἶπε Τἴφυν εἶναι κυβερνήτην 
τῆς “4ργοῦς" καὶ γὰρ τὸ τηνικαῦτα. τελευτήσας ἣν ὁ 
Τῖφυς. ἐχρῆν δὲ εἰπεῖν ᾿Δγκαῖος" οὗτος γὰρ μετὰ τὸν 
ϑάνατον Τίφυος ἦν κυβερνήτης τῆς ᾿Δργοῦς. 

892. ϑαλασσόπαις] τὰ γὰρ ἄνω εἶχεν ἀνθρώπου 
καὶ τὰ κάτω ἰχϑύος. 

ΒΟΒΙΡΙΣ, 4, Ἡσίοδος] ϑδουΐ, 181. 

1. γ. 8. πίέξαντες, ααορά ἰμβογαῦ τὰ. 11, 9. ἀργοῦς τὰ. ΤΠ, 
ἀργῶ τη. 1. 10 3α. αὐσίδα --- αὐσίδα --- αὐσίδη ς τὰ. ἴ, ΟΟΥΤ. 
τη. Π, 9285α66. τέφυς --- τίφυν --- τίρυς. 234. ἀγκαῖον οοᾶ. (Ὁ). 
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896. εὐχὰς δὲ] τὸ δῶρον τῆς Μηδείας, τὸν 

κρατῆρα. 

896. νειροῖς] τοῖς κοιλοῖς, ἢ τοῖς καϑύγροις, 

ἤτοι κρύψαι τὸν κρατῆρα. 
801. ἐν ἧ Κυφαίων] τὸν Γουνέα λέγει" Κύφος 

γὰρ πόλις Θεσσαλίας, ὅϑεν ἦν ὁ Κύφος ὁ Γουνεύς" 
καὶ Ὅμηρος 

Γουνεὺς δ᾽ ἐκ Κύφου ἦγε δύο καὶ εἴκοσι νῆας. 
899. τόν τ᾽ ἐκ Παλαύϑρων)] Πάλαυϑφα πόλις 

Θεσσαλίας. τὸν αὐτὸν Πρόϑοον λέγει καὶ Ὅμηρος 
Θεσσαλῶν δὲ ἦρχε Πρόϑοος Τενϑρηδόνος υἱός. 

900. μφρυσσος δὲ ποταμὸς Μαγνησίας, καὶ 
Εὐρύαμπος πόλις Μαγνησίας' καὶ Τυφρηστὸς ὄρος 
"Μηλιέων. 

901. καὶ τὸν δυνάστην] ἐν Θεσσαλίᾳ ἐστὶ πεδίον 
“υκοειδὲς καλούμενον, ὅπερ λύκος ἐλυμαίνετο, ὄντινα 
ἡ Θέτις ἀπελίϑωσε φαγόντα τὰ ἄποινα ἅπερ ἀπέστειλεν 
ὁ Πηλεὺς ᾿Δκάστῳ ὑπὲρ τοῦ φόνου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 
᾿ΑἌκτορος᾽ ἀνεῖλε γὰρ αὐτὸν ἐν κυνηγεσίῳ ἀκουσίως. 
ἐκράτει δὲ καὶ τῶν τόπων ἐκείνων Εὐρύπυλος. 

902. Μετὰ γὰρ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν Γουνεὺς καὶ 
Πρόϑοος καὶ Εὐρύπυλος εἰς Διβύην ἤλϑον. 

ἀποινοδόρπου)] ἤτοι τὸν φαγόντα τὰ ἄποινα 
τοῦ Πηλέως" ἢ τοῦ δόντος αὐτὰ τὰ ἄποινα τοῦ ἀπο- 
λιϑωϑῆναιν ὑπὸ τοῦ δόρπου αὐτοῦ. 

ΒΟΒΙΡΤῚ, 1. Ὅμηρος] 1]. Β 1418... 10. Ὅμηρος] 1]. Β 166. 

τω. 1. εὐχὰς ἴο]. 46, 9, τῶν τ᾽ ἐκ. 10. τὸ αὐτὸ. 
πρόϑοων τὰ. ἵ; ὁοΥγ. τὰ. Π, 11. πρόϑοων τὰ. 1; ὁουγ. τι. 1. 
τερϑρηδόνος τη. Η. 12. Δπηΐο ἄμφο. ὅτι ουᾶϑβ. 18. καὶ] ἔτι 

καὶ τι. 11, ὅτι καὶ τὴ. 1. 16. ἐλυμαίνετο, ΒΟΥΊΡΒ1886 σ᾽ ἀϑῦαν 
τα. 1, ἐλύμαινε, τι. Π, 18. ἀκάστῳ ὑπὲρ] ἑκάστῳ τὰ. Τ; ΘΟΥΥ, 
τὰ. 11. 19. ἕκτορος. 98. Τιθιιταδι ΒΌΡΡΙΘΥΪ. 
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908. αἰῶνα κωκύσουσιν ἠλοκισμένοι) ἤτοι 
κατεφϑαρμένοι, διεφρϑαρμένον ὑπὸ τῶν πετρῶν" τοῦτο 

ἐπὶ πάντων τῶν Ἑλλήνων ϑετέον. 
91154ᾳ. τὸν δ᾽ Αἰσάρου τε ῥεῖϑρα)] 4ἴσαρος 

ποταμὸς Κρότωνος" Κρέμισσα δὲ πόλις μικρὰ ἐν Ἰταλίᾳ, 
ἐν ἣ Φιλοκτήτης μετὰ τὴν ἅλωσιν τοῦ Ἰλίου ᾧκησεν. 

912. Οἰνωτρίας γῆς κεγχρίνῃ] εἶδος ὄφεως" 
ἔλαβε δὲ εἶδος ἀντὶ εἴδους" οὐ γὰρ κεγχρίνη ἔδηξε 
τὸν Φιλοχτήτην, ἀλλὰ ὕδρα, ὡς καὶ Ὅμηρος 

ἕλκεϊ μοχϑίξοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρας. 

9165αα. Ζύρα παρ᾽ ὄχϑαις}] Ζύρας ποταμὸς 
Τραχινίας" καὶ τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου οὕτως" ὅστις Φιλο- 

κτήτης ποταμοῦ παρ᾽ ὄχϑαις φλέξας τὸν ϑρασὺν 
εὐρύκτυπον λέοντα ῥαιβῷ δράκοντι ἀφύκτων 
γομφέων χεῖρας ὥπλισεν᾽ ὃ γὰρ Φιλοχτήτης καύδας 
τὸν Ἡρακλέα, δῶρον παρ᾽ αὐτοῦ ἔλαβε τὰ τόξα" δρά- 
κοντι οὖν τῷ τόξῳ: ἢ διὰ τὸ καμπύλον: ἢ διὰ τὸν 
συριγμόν᾽ ἢ διὰ τὴν ἄφεσιν τῶν βελῶν ϑανατηφόρων 
ὄντων καὶ ἰοῦ γεμόντων. λέοντα δέ, τὸν Ἡρακλέα" 
εὐρύκτυπον δέ, τὸν αὐτόν, ἀντὶ τοῦ τὸν τοξότην, 
τὸν μετὰ τῆς νευρᾶς ἦχον ποιοῦντα. γόμφιον δέ, 
τὸ βέλος, διὰ τὸ δάκνειν αὐτὰ τοὺς τιτρωσκομένους 
δίκην γομφίων. 

921. Ναύαιϑος] Ναύανϑος ποταμὸς Κρότωνος 

ὠνομάσϑη δὲ οὕτως, διότι μετὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν 
ἦλθόν τινες τῶν Ἑλλήνων ἐκεῖσε, αἱ δὲ αἰχμαλώτιδες 
αἱ Τρῳάδες εὐλαβούμεναι τὴν δουλείαν τὴν ἐν ᾿Ελλάδι, 

ΒΟΕΙΡΕΤ. 9. Ὅμηρος] 1]. Β 128. 

τ. γ. 1566. αἰῶνα --- ϑετέον] Βοβο]ίατα μοο ρορὺ “Πηλιέων 
(Ρ. 101,14) Ἰοριίατ, ὅ. κρίσσα. 12. τραγχίνης. 1. ὦπλισεν 
τὰ. 1, οοὐτ, τὰ. Π, 17. τῷ ΒΌΡΡ]. τὰ. Π 



ΑὉ ΤΥἹΟΟΡΗΒΟΝΙΚ ΑΤΕΧΑΝΘΌΕΒΑΜΝ. 10 

κατέκαυσαν τὰς ναῦς τῶν δεσποτῶν᾽ ὅϑεν ὁ ποταμὸς 

ὠνομάσϑη Ναύαιϑος, αἵ δὲ γυναῖκες Ναυπρήστιδες. 
980---982. πατρῷον ὅρκον] Πανοπεὺς ὁ ̓Επειοῦ 

πατὴρ συνεστράτευσε τῷ ᾿Δμφιτρύωνι ἐν τῷ πρὸς 
Ταφίους πολέμῳ, καὶ ἀπέκρυψέ τινα τῶν λαφύρων" 

κρατηϑεὶς δὲ ὥμοσε κατὰ τῆς ᾿Αϑηνᾶς καὶ τοῦ "Ἄρεος 
μηδὲν ἔχειν" διὸ καὶ τὸν ᾿Επειὸν διὰ τὸ ἁμάρτημα 
τοῦ πατρὸς δειλὸν γενέσϑαι. ἱπποτέκτονα δὲ εἶπε 
διὰ τὸν δούρειον ἵππον, ὡς καὶ Ὅμηρος 

τὸν ᾿Επειὸς ἐποίησεν σὺν ᾿4΄ϑηνᾷ. 

“αγαρία δὲ πόλις Ἰταλίας. 

9845ᾳ. πύργων Κομαιϑ'οῦς] Κομαιϑὼ ϑυγάτηρ 
Πτερέλου, ἥτις ἐρασθεῖσα Κεφάλου τινὸς τῶν μετὰ 
᾿Αμφιτρύωνος, προὔδωκε τὴν πόλιν καὶ τὸν πατέρα 
τοῖς πολεμίοις τοῦτο οὖν φησι στεργοξυνεύνων 
νυμφευμάτων ἕνεκα ἢ ἄλλως ἐκληπτέον περὶ τῶν 
γάμων ᾿Αμφιτρύωνος καὶ ᾿Δλκμήνης" καὶ γὰρ διὰ τὴν 
αἰτίαν τοῦ γάμου τῆς ᾿“λκμήνης ἐκινήϑη ὁ πόλεμος. 

986 βαᾳ. ᾿4λοῖτις καὶ Κυδωνία καὶ Θρασὼ ἡ 
᾿ϑηνᾷΆᾳἩ Κρηστώνη δὲ ἡ Θράκη ἀπὸ μιᾶς οὕτω 
καλουμένης. τὸ ἑξῆς διχῶς" ἢ γὰρ Κομαιϑοῦς ἕνεκεν 
νυμφευμάτων, ἢ πύργων Κομαιϑοῦς" καὶ τὰ ἑξῆς ἀπὸ 
ἄλλης ἀρχῆς, στεργοξυνεύνων οὔνεκα νυμφευ- 
μάτων, ἵν᾽ ἦ ὁ λόγος τῆς ᾿Δλκμήνης. 

941. οὔπω τὸ Τιτοῦς)] Τιτὼ ἡ ἡμέρα, διὰ τὸ 
ἀρχαιοτάτην εἶναι" καὶ Καλλίμαχος 

τόφρα δ᾽ ἀνήσουσα φῶς λόφων ἔγρετο Τιτώ. 

ΒΟΆΙΡΥΤ, 9, Ὅμηρος] Οᾶ, 8' 498. 256. Καλλίμαχος] ΒῪ. 2306, 

τς ἅμ ν, 8. πατρῷον 0]. 46, 4 βᾳ. πρὸς Ταφίους ΒΌΡΡΙΘΥΙ; 
1ῃ Οοα, ροβϑὺ τῷ βρϑύϊιτα τϑϊοθα. 18, πετρελάουι. 19. ἁλοῖτις. 
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948, τοιγὰρ πόποι] πόποι οἱ ϑεοί: ὅϑεν καὶ ὦ 
΄ Α 53 ν “ 2. ς , 

πόποι τινὲς ὦ ϑεοὶ ἤκουσαν παρ᾽ Ὁμήρῳ. 
ἤνδρωσαν νῦν οὐ τὸ ἀνδρεῖον ἐποίησαν σημαίνει, 

2 Ἁ Ἁ 2 ε - 2 ’ 3 ἣ »"» - 

ἀλλὰ τὸ ἄνδρα ἁπλῶς ἐποίησαν, ἀντὶ τοῦ γεννηθῆναι 

ἐποίησαν. 

9406. Κῖρις καὶ Κυλίσταρος ᾿Ιταλίας ποταμοί. 
961. ἄλλοι δ᾽ ἐνοικήσουσι] Σικανούς τινὲς ὑφ᾽ 

ἑνὸς τῆς Σικελίας τόπων μέρος τι ἐδέξαντο" ἄλλοι δὲ αὐτήν, 

ὅ ἐστι τὴν Σικελίαν, ἤγουν πᾶσαν τὴν νῆσον μέρος δὲ 

αὐτῆς ἡ Σικανία, καὶ ἔστι περὶ ᾿ἄκραγαντα πόλις Σικελίας 
ς ’ " 953.»ϑ " κ. - 5 ς “ ’ὔ 

ἡ Σικανία᾽ καὶ αὐτὸς δὲ τοῦτο οἶδὲν ὁ “υκόφρων λέγων 

κάμψας Τονοῦσάν τ᾽ ἠδὲ Σικανῶν πλάκας, 
, ᾽ὔ 2 

καὶ ϑηροχλαίνου σηκον. 

ἀπαριϑμούμενος γὰρ τοὺς τόπους τῆς Σικελίας φέρει 
καὶ τὴν Σικανίαν. 

οὔ, πλαγκτοὶ μολόντες] Φοινοδάμας τις Τρὼς 

συνεβούλευσε τοῖς Τρωσὶν ἐκϑεῖναι τὴν Ἡσιόνην τῷ 
κήτει, εὐλαβούμενος περὶ τῶν ϑυγατέρων αὐτοῦ τῶν 
τριῶν μὴ αὐτὰς ἐκϑῶσι, καὶ ἔπεισεν" ὁ δὲ Δαομέδων 
μηνιῶν τῷ Φοινοδάμαντι ἔδωκε τὰς τρεῖς αὐτοῦ ϑυγα- 
τέρας ναύταις, ἵνα ἐκϑῶσιν αὐτὰς ἐν Σικελίᾳ ϑηρίοις 
βοράν" καὶ τούτου γενομένου, κατὰ γνώμην ᾿ἀφροδίτης 
ἐσώϑησαν. ὧν τῇ μιᾷ εἰκασϑεὶς κυνὶ ὃ Κριμισσδὸς 
ποταμὸς συνῆλθεν" ἡ δὲ ἔτεκε τὸν Αἰγέστην, ὃς ἔκτιδε 
τρεῖς πόλεις ἐν Σικελίᾳ, τὴν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Αἰγέσταν, 
Ἔρυκα, Στύλλαν" ἔγημε δὲ οὗτος Στύλλαν. 

9566. μολόντας] Δαιστρυγόνες ἐκαλοῦντο πάλαι 

ΒΟΆΙΡΤῚ. 11. Μυκόφρων] Βαρτθ γ. 870 βα. 

τ. γ. 8. οὐ Βαρτδ [1η. ροβίθδ ΒΌΡΡ]. τὰ. 1. 6. κέρις. 
10. μολωντες. 11. ἐκϑεῖναι) ἐκεῖϑεν εἶναι. 28, κυνὶ] κονιῶν. 
Κριμισσὸς] κριμησὸς. 26. εὔρυκας, 471. μολόντας [0]. 475. 
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οἵ νῦν Δεοντῖνοι ἐν Σικελίᾳ οἵ δὲ “αιστρυγόνες 
ἔϑνος ἀνθρωποφάγον, ὧν καὶ Ὅμηρος μέμνηται. 

958, αἵ δ᾽ αὖ παλαιστοῦ] παλαιστοῦ, τοῦ Ἔρυκος 
υἱοῦ τῆς ᾿ἀφροδίτης. τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως’ αἱ δὲ τῆς 

μητρὸς τοῦ Ἔρυκος ᾿ἀφροδίτης ναὸν ἔκτισαν. 
ἄλλως. παλαιστοῦ τοῦ καταπαλαίοντος τοὺς ξένους 

Ἔρυκος. 
964. τρισσῶν συνοικιστῆρα) ὁ γὰρ Αἰγέστης 

τρεῖς πόλεις κτίξει ἐν Σικελίᾳ, Αἰγέσταν, Ἔρυκα, 
'ἌἍταλλαν. 

906. ὃς δὴ ποδηγῶν) ὁ Δἰγέστης ἐλϑὼν εἰς 
ΖΙαρδανέαν, νόϑον ᾿Δγχίσου υἱὸν Ἔλυμον καλούμενον 
ἤγαγεν εἰς Σικελίαν. 

966. ἄξει τρέδειρον νῆσον] τρέδειρος γὰρ ἡ 
Σικελία, τρεῖς ἔχουσα ἄκρας, Διλύβαιον, Πάχυνον, 
Πελωρίδα. 

ληκτηρίαν δέ λήγειν γὰρ δοκοῦσιν αἵ νῆσοι, 
ὑπὸ τῆς ϑαλάσσης περιεχόμεναι, εἰς τὴν τρία ἀκρω- 
τήρια ἔχουσαν Σικελίαν "τὴν ὑπὸ ϑαλάσσης τερμα- 
τουμένην. 

968. “ἰγέστα τλῆμον] Αἰγέστα πόλις Σικελίας, 

ἥτις διηνεκῶς ὀδύρεται τὰς συμφορὰς τῆς Τροίας ὑπὲρ 
πάσας τὰς πόλεις μόνη" πρὸς τὴν πόλιν οὖν ἐστιν 

ὁ λόγος. 
969. πάτρας] τῆς ἐμῆς δηλονότι, τῆς Τροίας. 
911. μόνη δὲ πύργων] μόνη δὲ σὺ τῶν πόλεων 

τὰς δυστυχεῖς ἐκπορϑήσεις τῆς Ἰλίου ἀκατάπαυστον 
κλαίουσα καὶ ὀδυρομένη, ἐπὶ πολὺν χρόνον στενάξεις" 
πᾶς δὲ ὁ λαὸς ἀβρόχῳ τρόπῳ μέλαιναν ἐσθῆτα διὰ 

ΒΟΆῖΡτα, ἃ. Ὅμηρος] Οἄ. κ 119. 
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τὸ Ἑλληνικὸν τρόπαιον ἐνδεδυμένος, ῥυπαρὸς λυπηρὸν 
τὸν βίον διάξει. ἐσθῆτα" ἀντὶ τοῦ διὰ τὸ τρόπαιον 
τὸ ᾿“Ελληνικόν. 

916. κρατὸς δ᾽ ἄκουρος] ἄκουροι γὰρ ἦσαν καὶ 
ἐχκόμων ἅτε καὶ ἐν λύπῃ ὄντες. 

ἄλλως. ἄκουρος. ὅτι ἀναφαλαντίας ὧν τῶν ὀπι- 

σϑίων τριχῶν τῆς κεφαλῆς ἐπεμέλετο. 

ἄλλως. ἄκουρος δὲ τῇ κόμῃ ὑπάρχων τὰ ὀπίσω 
τῆς κεφαλῆς καλλωπίσει, τῶν παλαιῶν ὀδυρμάτων τὴν 

μνήμην ἐπιμελουμένη. 
978. πολλοὶ δὲ Σῖριν] Σῖρις καὶ Ζευταρνία 

πόλεις Ἰταλίας. ἔνϑα οἵ κατάλοιποι τῶν ἐξ Ἰλίου 
φυγόντων ᾧκησαν καὶ πάντα κατὰ μίμησιν Τροίας 
ἐποίησαν" καὶ ἔκτισαν πόλιν ὁμοίαν Τροίας, ἢ πρῶτον 

μὲν ἐκαλεῖτο Πολίειον, εἶτα Σῖρις᾽ ἔνϑα τις Κάλχας, 

οὐχ ὁ Θέστορος, ἀλλ᾽ ὁμώνυμος αὐτῷ μάντις, ὑπὸ 
Ἡρακλέους ἀνῃρέϑη" ἐπὶ μέρους δὲ ἡ ἱστορία ὑποκάτω 
κεῖται. 

Σῖριν] Σῖριν λέγει, ἣν ἔκτισαν οἵ λοιποὶ τῶν 

Τρώων᾽ ἔστι δὲ πόλις ᾿Ιταλίας. 
ἄλλως. πολλοὶ δὲ περὶ τὴν Σῖριν καὶ Δευταρνίαν 

γῆν οἰκήσουσι" ὅπου ὁ δυσϑάνατος φρόνιμος καὶ σοφὸς 
Κάλχας χάριν τῶν ἀναριϑμήτων ἀγρίων σύκων τῷ 
κονδύλῳ τοῦ Ἡρακλέους πληγεὶς κεῖται" ἔνϑα καὶ ὁ 

Σῖρις ποταμὸς ᾿Ιταλίας τοῖς ῥεύμασι πλημμυρεῖ τὴν 
πᾶσαν γὴν τῆς Χωνίας πόλεως ἀρδεύων. 

980. Κάζχας ὀλύνϑων) τοῦ Ἡρακλέους τὰς 

Γηρυόνος βοῦς ἐλαύνοντος καὶ ἰδόντος τὸν Κάλχαντα 

τ.γ. 8. ὑπαξ 11, δὲ σέίρυν" σίρις, οὖ Βαρρίτβ. 117, 24, 
27. ἡρακλέος. 17. μόρους. ὑποκάτω) Τπΐτὰ δᾶ γ. 980. 

ὅ8, [ἰχάρυν. 25. σίνις, 28, ἰδόντα. 
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τοῦτον ὑπό τινα ἐρινεὸν καϑήμενον, συνέβη. ἐρωτῆσαι 

αὐτὸν ὁπόσους ὀλύνθους ἔχει ὁ ἐρινεός. ὃ δὲ ἔφη, 

δέκα μεδίμνους καὶ ἕνα ὄλυνθον, ὥστε μὴ δύνασϑαι 

ἐπιτιϑέμενον χωρῆσαι" τοῦ δὲ Ἡρακλέους ἀναμετρή- 

σαντος καὶ πολλὰ βιαξομένου τὸν ἕνα ὄλυνθον περισσὸν 

ἐπιτιϑέναι τῷ μέτρῳ καὶ μὴ δυναμένου, ὁ Κάλχας 

κατεγέλα αὐτοῦ" ὁ δὲ πατάξας αὐτὸν κονδύλῳ ἀπ- 

ἔχτεινε καὶ ἔϑαψεν αὐτὸν παρὰ τὸν ἐρινεόν. 
Σισυφεὺ ς] ὃ σοφὸς ἀριϑμητής, ἐπεὶ καὶ ὁ Σίσυφος 

κέρδιστος καὶ φιλάργυρος. 
981. γογγύλῃ] τῷ κονδύλῳ. συνεστραμμένης γὰρ 

τῆς χειρὸς δίδοται. 

98456α. πόλιν δ᾽ ὁμοίαν) τὴν πόλιν δὲ Σῖριν 
ὁμοίαν τῇ Ἰλίῳ οἵ κακοδαίμονες Τρῶες κατασκευά- 
ὅαντες, λυπήσουσι τὴν Παφρίαν καὶ Σάλπιγγα 
κόρην ᾿ΔΑϑηνᾶν, χειρωσάμενοι καὶ ἀποκτείναντες ἐν 
τῷ ναῷ τῆς ϑεᾶς τοὺς πρόσϑεν Ἴωνας τὸ ἔδαφος 

κατοικοῦντας. οἵ γὰρ Κροτωνιᾶται ἐπεστράτευσαν 
κατὰ τῆς Σίριδος πόλεως Ἰταλίας" συλλαβόντες δὲ καὶ 

τοὺς περιλοίπους τῶν Τρώων [ἐστράτευσαν ἐπὶ τὴν 
πόλιν] τηνικαῦτα οἰχουμένην ὑπὸ Ἰώνων, οὔστινας 
οἵ Κροτωνιᾶται μετὰ τῶν Τρώων χειρωσάμενοι ἀνεῖλον 
ἐν τῷ ναῷ τῆς ᾿Αϑηνᾶς φυγόντας᾽ διὸ ἡ ̓ ἀϑηνᾶ ὀρ- 
γισϑεῖσα ἔμυσε' μεϑ’ ὧν καὶ τὸν τῆς ἵερείας παῖδα 

ἀνεῖλον γυναικείαν ἐσθῆτα ἐνδεδυμένον. 
ἄλλως. τοῖς δὲ ἀδακρύτοις τὸ εἴδωλον τῆς ᾿Αϑηνᾶς 

καμμύσει βλέπον φοβερὰν βλάβην τὴν εἰς τοὺς Κρω- 
τωνιάτας ἐκ τῶν Ἰώνων γινομένην, φόνον τε ἔμφυλον 

των. 18. ὁμοίαν οὁχ ὁμοῖαν οοττ. τὰ. 1. σέριν. 18. γὰρ 
ΒΌΡΡΙΘΥΙ. 18, 22. κροτωνιάται. 20. Θαδθ ὑποῖὶβ ἱποἰυβδ 
βιρῦ, Βαρρονὶ. Οὗ Τούς. 58. ἡ ἀϑηνὰ ὀρ. 
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τῶν ἐν ἀγρῷ διανυχτερευόντων λύκων, ὁπόταν ὁ τῆς 
ἱερείας υἱὸς ἱερεὺς ἀποϑανὼν πρῶτος τῷ μέλανι 

αἵματι τὸν ναὸν αἱματώσῃ.. 
989. στυγνὴν ᾿Δ4χαιῶν] ᾿Δ4χαιοὺς λέγει τοὺς 

Κροτωνιάτας, οἵτινες συνεμάχησαν τοῖς Τρωσὶ καὶ 

ἀνεῖλον τοὺς πρὶν κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει Ιωνας" 
οὗς καὶ ἐμφύλους εἶπεν, ἐπειδὴ ἄμφω Ἕλληνες" οἵ δὲ 
Τρῶες συλλαβόντες Κροτωνιάτας ἐχειρώσαντο τοὺς ἐν 
Σίριδι Ἴωνας καὶ ἀνεῖλον αὐτούς. 

991. ὅταν ϑανὼν λήταρχος] ὁ δημόσιος ἱερεύς" 
λητὸν γὰρ τὸ δήμοσιον λέγεται" ἀνεῖλον δὲ καὶ τὸν ἱερέα 
οὗ Κροτωνιᾶται μετὰ τῶν λοιπῶν" τινὲς δὲ τὸ λήταρ- 
χον ὄνομα κύριόν φασιν. 

998 5αᾳ. ἄλλοι δέ, εἰ μὲν Τυλησίους δρυμῶνας 
ὅ ἐξακούσεις" εἰ δὲ Τυλησίου ὄρους εἰ δὲ Τυλησίας 
πόλεως. 

ἄλλως. ἕτεροι δὲ τὰς Τυλησέους δυσβάτους 

ἐξοχὰς καὶ τὴν ἔχουσαν ἄκραν τοῦ ὑπὸ τῆς ϑαλάσσης 
σμηχομένου ἀκρωτηρίου Μένου, τὴν σύγκληρον γῆν 
τῆς ᾿«μαξόνος Κλήτης ἐφαρμόσονται τὴν ὑποταγὴν 
τῆς δούλης Κλήτης ἐνεδρεύοντες. καί τινα δούλην 
Κλήτην τῆς μητρὸς Πενϑεσιλείας ὀτρηρῆς πεπλανη- 
μένην τὸ κῦμα πρὸς ξένην γῆν ἀπάξει. 

996. δούλης γυναικός] Κλήτη μία τῶν ᾿ἅμα- 
ξόνων, τροφὸς δὲ Πενϑεσιλείας. ἔπλευσε ξητοῦσα αὐτὴν 

καὶ ἦλθεν ἐν Ἰταλίᾳ, καὶ ἐκεῖ κτίσασα πόλιν ἐβασίλευε 

τῶν τόπων᾽ ἀπὸ δὲ ταύτης πᾶσαι αἵ βασιλεύσασαι 
Κλῆται ἐκαλοῦντο μετὰ γενεὰς δὲ πολλὰς ἐπιστρατεύ- 
ὅὄαντες Κροτωνιᾶται ἀνεῖλον τὴν Κλήτην τὴν ὑστέραν. 

τιν. ὥ. μέλανι] μελαν ἀνίϑῷ. 18ᾳ. ξλληνες οἵ τρ. συλ. κτλ. 
10. ὅταν [0]. 41ῦ, 12,29. κροτωγιάται. 838. δὲ δαάϊά!. 
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09975αᾳ. ἣν χαλκομίέτρου] ἥντινα Κλήτην ϑῆσσαν 
ἤτοι δούλην τῆς Πενϑεσιλείας" ἧς ἐκπνεούσης μετὰ 
ϑάνατον Πενϑεσιλείας, ἠράσϑη αὐτῆς ὁ ᾿Αχιλλεύς" ὁ 
δὲ Θερσίτης λαβὼν ἐξώρυξε τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῆς" 
ὁ δὲ νεανίας ὀργισϑεὶς ἀνεῖλεν αὐτὸν πλήξας κονδύλῳ, 
οὗ δὲ [λέγουσι] τῷ δόρατι. 

ἄλλως. ἥστινος Πενϑεσιλείας τὸ ἔσχατον ἐκ- 

πνεούσης, πληγεὶς ὁ ὀφθαλμὸς παρὰ τῷ Αἰτωλῷ 
Θερσίτῃ, φησὶ κακὸν ϑάνατον αὐτῷ δεδασμένῳ, τῷ 
φοινικῷ δόρατι ὁ ᾿Δχιλλεὺς κατασκευάσει. 

1000. πιϑηκομόρφῳ] ὑπὸ Αἰτωλοῦ πιϑήκειον 
μόρφωσιν ἔχοντος, λέγεται δὲ τοῦ Θερσίτου. φϑόρον 
πότμον ἀντὶ τοῦ, φϑαρτικὸν ϑάνατον τῷ φοινικῷ 
κατασκευάσει δόρατι τῷ ἀπὸ ξύλου τμηϑέντι. 

1001. τράφηκι] τευτμημένῳ τῷ τράφηκι ἤγουν 
τῷ δόρατι. 

10025.ᾳ. Κροτωνιᾶται δ᾽ ἄστυ] οἱ δὲ Κρο- 
τωνιᾶται τὴν πόλιν ποτὲ ἐχπορϑήσουσιν, ἀποκτείναντες 
τῆς ᾿“μαξόνος τὴν ἄφοβον κόρην Κλήτην βασί- 
λιόδαν τῆς ἐπωνύμου πατρίδος. ᾿μαξόνος κόρην 
λέγει τὴν Κλήτην, οὐ τὴν ϑῆσσαν τῆς Πενϑεσιλείας, 
ἀλλὰ τὴν ἐσχάτην μετὰ γενεὰς πολλάς. 

Ἰθ0θῦ5βαα. πολλοὺ δὲ πρόσϑε] πολλοὶ δὲ ἔμ- 
προσϑὲν ἐξ ἐκείνης διχφϑαρέντες τὴν γὴν τοῖς ὀδοῦσι 
χανόντες δήξουσιν, οὐδὲ χωρὶς πόνων καὶ κόπων τοὺς 
πύργους διακόψουσιν οἱ τῆς Δαυήτης ἀπόγονοι Κροτω- 
νιᾶται" οὗτοι δὲ δὴ τὴν Τέρειναν πόλιν Ἰταλίας τῇ 
πικρᾷ πλάνῃ κάμνοντες κατοικήσουσιν, ὅπου τοῖς 

ιν. ὅ. αὐτὸν] αὐτὴν. 6. λέγουσι ΒΌΡΡ]Ι6γΙ. 2684. κρο- 
τωνιάται. 
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πόμασιν ὁ ᾿ῷκίναρος ποταμὸς τὸ καϑαρὸν ὕδωρ ἐκ- 
βοάσσων τὴν γῆν ποτίζει. 

“αυρήτης γόνοι] Δαυρήτη ϑυγάτηρ Δακινίου, 
ἀφ᾽ οὗ τὸ ἐν Ἰταλίᾳ ἀκρωτήριον" αὕτη ἐγαμήϑη Κρό- 
τωνι, ἀφ᾽ οὗ ἡ πόλις Κροτώνη. Δαυρήτης δὲ γόνοι 
οὗ Κροτωνιᾶται. 

10115ᾳ. τὸν δ᾽ αὖ τὰ δευτερεῖα] καὶ ὁ ποιητὴς 
λέγει ἐν τῷ καταλόγῳ περὶ τοῦ Νιρέως 

Νιρεὺς αὖ Αἰσύμηϑεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐΐσας. 

Νιρεύς, ὃς κάλλιστα. 

ἄλλως. τὸν δὲ δὴ Νιρέα τὸν τὰ δεύτερα κάλλη 
τοῦ ᾿Ζ4χιλλέως λαβόντα. 

1012. καὶ τὸν ἐκ Τυκορμαέων ποτῶν δεινὸν 
καὶ ἰσχυρὸν ἡγεμόνα, υἱόν τε Γόργης τῆς Οἰνέως 
ϑυγατρὸς πὴ μὲν εἰς τὴν Διβύης ψάμμον αἵ Θρακικαὶ 
πνοαὶ τοῖς ἐσχάτοις ἀρμένοις ἐμπίπτουσαι ἀπάξουσι, 
πὴ δὲ ἐκ τῆς Διβύης πάλιν ὁ Νότος ἐμπίπτων εἰς 
τοὺς ᾿Αργυρίνους, ὅ ἐστιν ἔϑνος Ἠπειρωτικόν, καὶ εἰς 
τὰς ὕλας τῶν Κεραυνίων ὀρῶν τῷ βιαίῳ ἀνέμῳ ἐλαύ- 
νῶν, τὴν ϑαάλαδσαν ἐπάξει" ὅπου πεπλανημένον καὶ 
λυπηρὸν ϑεάσονται βίον, τοῦ “ακινίου ὄρους καὶ τοῦ 
«Αἴαντος ποταμοῦ τὰς ἐκρεύδσεις πίνοντες. 

καὶ τὸν ἐκ Πυκορμαέίων)] “υκόρμας ποταμὸς 
«Αἰτωλίας, ὃς ὕστερον Εὔηνος προσηγορεύϑη. στρα- 
τηλάτην δέ, τὸν Θόαντα᾽ ὁ δὲ Θόας Αἰτωλός, ὥς 

φησι καὶ Ὅμηρος 

ΒΟΆτΡτΥ, 8, ἐν τῷ καταλόγῳ 1]. Β6Τ1,618. 26, Ὅμηρος 1], 4521. 

τιν. 9. ἐΐσας. 1458.. τῆς Οἰνέως ϑυγατρὸς} Ἠδθο 6 
Τχεοίζϑ ΒΌΡΡΙΘΥΙ; ἴῃ ὁ0α. Βουϊρ χα, θγϑη 8, δῦ. 1ὅ, 17. πῇ. 
16. λιβύην. 21. βίον τοῦ λακινίου ὄρους" καὶ τοῦ κτλ. 
94 8ᾳ. στρατηλάτην --- Θόαντα] Ὑοιρῶ μαθο δηίθ ἦν δὲ ἄνδρ. 
(Ὁ. 161, 2) Ἰαστπιαύατ. 
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τὸν δὲ Θόας «Αἰτωλός. 

ἦν δὲ ᾿ἀνδραίμονος καὶ Γόργης τῆς Οἰνέως παῖς" σῦν 
δέ, ὡς καὶ Ὅμηρος 

συὶ ἴκελος ἀλκήν. 

1014. τὴν μὲν Δέἐβυσσαν) πρότερον γὰρ περὶ 
Διβύην ἄμφω, ὕστερον δ᾽ ἦλθον καὶ κατῴκησαν εἰς 
Ἰταλίαν. 

1015. Θρῇσσαι ποδωτοῖς) ποδωτοῖς λίνοις, τοῖς 

τοῦ ἀρμένου ἐσχάτοις μέρεσι. Θρῇσσαι δέ, αἱ Θραᾳκικαί. 
1011. εἰς ᾿ἀργυρίνους] ᾿ἀργύρινοι Ἠπειρωτικὸν 

ἔϑνος. τὰ δὲ Κεραύνια ἀντικρύ εἰσι τῆς Σικελίας 

ὄρη ἔσχατα Ἠπείρου" τινὲς δὲ τὰ Κεραύνια ὄρη Ἰταλίας. 
10215ᾳ. Κρᾶϑις δὲ γείτων] τὸ ἕξξῆς, Κρᾶϑις 

δὲ γείτων χῶρος συνοίκους αὐτοὺς δέξεται. 

Κόλχων Πόλαις ἠδὲ Μυλάκων ὅροις] ἡ τοῦ 
Πίνδου ὄρους ἄκρα “ακμωνία καλεῦται, ἀφ᾽ ἧς πολλοὶ 
ποταμοὶ κατέρχονται" ὅϑεν καὶ ὁ Αἴας ποταμὸς κατέρ- 
χεται. Πόλαι δέ, πόλις Ἠπείρου ὑπὸ Κόλχων κτι- 
σϑεῖσδα τῶν καταδιωξάντων τὴν Μήδειαν καὶ μὴ 
καταλαβόντων αὐτὴν καὶ διὰ φόβον ἐνταῦϑα κατοι- 
κησάντων καὶ κτισάντων πόλιν, ἥτις τῇ Κολχέδι φωνῇ 
Πόλαι καλεῖται, σημαίνοντος τοῦ ὀνόματος τοὺς φυ- 
γάδας, ὥς φησι Καλλίμαχος. 

ἄλλως. ὁ δὲ γείτων χῶρος καὶ ποταμὸς ὁ Κρᾶϑις 
ἐν τοῖς ὅροις τῶν Μυλάκων καὶ ἐν Πόλῃ οὕτως ὠνο- 

μασμένῃ πόλει τῇ ὑπὸ Κόλχων κτισϑείδσῃ συνοίκους 

ΒΟΒΙΡῚΤ, 8, Ὅμηρος] Π, “4 368. Ῥ 381. 28. Καλλίμαχος 
Εν. 104. 

των. 6. δ᾽ δαάϊά!. 9, ἁρμένου. 155αᾳ. ὄροις᾽ ἢ τοῦ 
πίνϑου. 28. τῶν φυγάδων οοα,; οοτγ. βομθου τὰ Ναβ. θα. 
ΧΧΧΤΥ͂ (1879) ». 466. 24. κράϑις. 

ΤΥ ἸορΡΆτου, ΑἸοχδμᾶτα, δ. ΚίηϊκοΙ. 11 
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δέξεται τοὺς ἰχνευτὰς καὶ διώκτας τῆς ϑυγατρὸς Αἰήτου 
"Μηδείας. 

ἄλλως. ὁ δὲ γείτων Κρᾶϑις ὃ ποταμὸς Ἰταλίας 

σὺν τοῖς ὅροις τῶν Μυλάκων καὶ ταῖς Πόλαις τῶν 

Κόλχων οἰκήτορας δέξεται. 

1028 5ᾳᾳ. μναστῆῇρας] πόσις καὶ ἀνὴρ τῆς Εἰδυίας 
διώκτας ϑυγατρὸς αὐτοῦ Μηδείας ἀπέστειλεν. Εἰδυῖα 
δὲ ὄνομα κύριον τῆς Αἰήτου γυναικός. 

ἄλλως. οὕστινας Κόλχους ὁ βαρὺς βασιλεὺς τῆς 

Αἴας πόλεως καὶ τῆς Κορίνϑου Αἰήτης καὶ ἀνὴρ τῆς 
Εἰδυίας διώκτας τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς ἀπέστειλε, τὴν 
νυμφαγωγὸν πόρτιν ἤγουν τὴν ᾿Δργὼ ἀγρεῦσαι 
ϑέλων. 

1024, 4ἴας] Αἴα πόλις Κολχίδος καὶ Κορένϑου 

ὁμώνυμος τῇ ἐν Πελοποννήσῳ Κορίνϑῳ. 
1095. τὴν νυμφαγωγόν] ἀπὸ μέρους τὴν ᾿“ργώ" 

νυμφαγωγὸν δέ, διότι νύμφην οὖσαν τὴν Μήδειαν 
σὺν τῷ Ἰάσονι ἐκόμισεν εἰς ᾿Ιωλκόν. 

1026. οὗ πρὸς βαϑεῖ!] οἵτινες Κόλχοι πρὸς τῷ 
βαϑεῖ πόρῳ τοῦ Ζιξηροῦ ποταμοῦ κατῴκησαν. 

1021. ἄλλοι δέ] Ὀϑοωνὸς νῆσος μεταξὺ Ἠπείρου 
καὶ Ἰταλίας" ταύτῃ δὲ νῆσος παράκειται Μελίτη, ἥτις 
προβέβληται τοῦ Παχύνου ἀκρωτηρίου τῆς Σικελίας" 

ἡ δὲ Ὀϑρωνὸς πρὸς τῷ στόματι τοῦ ᾿Αδρίου. 
ἄλλως. οἱ δὲ λοιποὶ εἰς τὴν Μελίτην νῆσον 

πλησίον τῆς Ὀϑρωνοῦ νήσου πεπλανημένοι οἰκήσουσιν, 
ἥντινα Μελίτην νῆσον πέριξ ἐγγὺς Παχύνου ποταμοῦ 

ὁ Σικελὸς κλύδων ἐπιρρεῖ καὶ ἐπικλύξει. 

τ. γ. 8. Ἠρᾶάϑις. 4. ὄροις. 6. μαστῆρας [0]. 48. 7. 
εἰδυίαι 8. γυναικός) ϑυγατρὸς. 18. Ἰωλκόν] δλπκόν. 
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1080. τοῦ Σισυφείου] Ὀδύσσεια ἔστιν ἄκρα 
καλουμένη πλησίον Παχύνου" ἔνϑα ὁ Ὀδυσσεὺς δειμα- 
τούμενος. καϑ' ὕπνους ἱδρύσατο ἱερὸν Ἑκάτης ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ τὴν ἄκραν καλέσας Ὀδύσσειαν" ἀνέστησε δὲ 
καὶ κενοτάφιον ἐκεῖσε. Σισυφείου οὖν τοῦ Ὀδυσσέως" 

τινὲς γὰρ αὐτὸν Σισύφου γενεαλογοῦσι. τὸ ἑξῆς, 
τοῦ Ὀδυσσέως τὴν ἄκραν, τὴν ὑστέρῳ χρόνῳ μέλλουσαν 
καλεῖσϑαι Ὀδύσσειαν. 

ἄλλως. τὴν τοῦ Σισυφείου παιδὸς ἤγουν Ὀδυσ- 
σέως ἐπώνυμον τραχεῖαν καὶ ὑψηλὴν ἄκραν, τήν ποτε 
τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ περιγράφων ὁ Ὀδυσσεὺς ἔνδοξον 
οἴκημα τῆς παρϑένου Ἑκάτης Ὀδύσσειαν ἐκάλεσεν, 
ὅπου ἡ Ἕλωρος πόλις Σικελίας τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἐκ- 

βάλλει. 
1031. γράφων] λείπει ἥντινα τῷ μετὰ ταῦτα 

χρόνῳ περιγράφων καὶ περιορίξων. 

1054. παπποκτόνος] Ελεφήνωρ ἀνελὼν τὸν ἑαυτοῦ 
πάππον ΄ἄβαντα ἄκων, φυγῇ κατεδικάσθη" ἐπιστάσης δὲ 

τῆς ἐπὶ Ἴλιον στρατείας ἦλϑε καὶ στὰς ἐπί τινος πέτρας 

πρὸς τῆς πατρίδος αὐτοῦ -- οὐ γὰρ ἦν αὐτῷ ϑεμιτὸν 
ψαῦσαι τῆς γῆς --- ἐλάλησε πρὸς τὸν λαὸν περὶ τῆς 

στρατείας, καὶ οὕτως ἐπὶ Ἴλιον ἦλϑε. μετὰ οὖν τὴν 
ἅλωσιν ἦλϑεν εἰς Ὀϑρωνὸν καὶ κατοικήσας ἐκεῖσε 
πάλιν μετανάστης ἐγένετο ἐκεῖϑεν εἰς ᾿Δμαντίαν" ὄφις 
γὰρ δρακοντοειδὴς αὐτοὺς ἠνάγκασε μεταναστῆναι. 

ἄλλως. ὁ δὲ τὸν πάππον ἀποκχτείνας "άἄβαντα 

λύκος ᾿Ελεφήνωρ, τὴν Ὀϑρωνὸν νῆσον κατοικήσει τὰ 
πόρρω ὄντα πατρῷα ῥεύματα τοῦ Κοσκύνϑου ποταμοῦ 
Εὐβοίας ἐπιϑυμῶν, ὅστις ἐν τῇ ϑαλάσσῃ τῶν πετρῶν 

τὸν, 1. ὀδυσσεία οοἂ.3)9 17. πάππον, 868 ἀπ 6Χ οοΥγ. τῇ, Τ. 
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ἐπιβὰς τὰς στρατοπλώτους ἱκεσίας ἤγουν βοηϑείας 
τῆς πατρῴας γῆς τοῖς ᾿Δτρείδαις λέξει. ἰστέον ὅτι 

Ὅμηρος τὸν ᾿Ελεφήνορα ἀναιρεῖ ὑπὸ ᾿Δγήνορος ἐν 
δ΄ τῆς Ἰλιάδος" οὗτος δέ φησι μετὰ τὴν ἅλωσιν πλα- 
νηϑῆναι αὐτόν. 

1088. οὐ γὰρ ἂν φονῆ ποσίν] νόμος γὰρ ἦν 
τοῖς ἀρχαίοις τὸν ἐργασάμενον φόνον φεύγειν ἐνιαυτὸν 
ὅλον, μὴ ψαύοντα τῆς πατρίδος. φονῇ δέ, τὸν φονέα" 
καὶ Ὅμηρος 

ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν, 

ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τὴν Τυδέα. 
ἄλλως. οὐδαμῶς γὰρ ἂν τὸν φονέα τοῖς ποσὶ 

προσψαῦσαι τῆς πατρίδος ἐπὶ πλείονα χρόνον μὴ 
πεφευγότα ἡ βοηϑὸς τῆς δίκης Τελφουσία ᾿Ἐρινὺς 
παραχωρήσει, ἡ περὶ τοῦ ἄδωνος ποταμοῦ τὰ δεῖϑρα 
κατοικοῦσα. 

104054ᾳ. δέκης ἐάσει] ἡ Ἐρινὺς ἡ τῆς δίκης 

βοηϑός: Τελφουσία δὲ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ πόλις, ἔνϑα ἡ 
᾿Ερινὺς τιμᾶται. δσκύλαξ δέ, ἡ ταρακτική. 

1042. ὅϑεν πεφευγώς} ὅϑεν ὁ ἀπὸ Ὀϑρωνοῦ 
φυγὼν τοὺς ὄφεις ᾿Ελεφήνωρ ἦλϑεν εἰς τὴν ᾿Δμαντίαν 
ἐξ αὐτοῦ κληϑεῖσαν --- καὶ ἀντὶ τῶν ᾿Ζμάντων “άβαντες 
προσηγορεύϑησαν --, ὅϑεν πεφευγὼς τὴν δεινὴν 
μάχην τῶν δρακοντομόρφων δρπετῶν τῆς Ὀϑρο- 

νοῦ νήσου εἰς τὴν Δμαντίαν πόλιν τῆς Ἠπείρου 
πλεύσει" πλησίον δὲ τῆς ᾿'Δτιντάνων γῆς παραγενό- 

μενος παρ᾽ αὐτὴν τὴν Πράκτιν εἰς τὸ ὑψηλὸν λέπας, 

ΒΟΒΙΡῚΤ. 886. ἐν δ΄] Υ͂, 46785.αα. 9. Ὅμηρος] ἹΠ. 4] 884. 

τ. Υ. 10. στεῖλαν 8} στείλαν δι ΊρΌσμμ. 
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ὅ ἐστιν ὄρος, οἰκήσει τοῦ Ἠπειρώτου Πολυάνϑους 
ποταμοῦ ποτὸν ὕδωρ τρυγῶν καὶ ἀντλῶν. 

1041. ὁ δ᾽ Ζὐσονέων] περὶ Ποδαλειρίου τοῦ 
᾿Αδκληπιάδου ὃ λόγος" φησὶν οὖν ὅτι τεϑνήξεται ἐν 
Ἰταλίᾳ πλησίον τῶν κενοταφίων τοῦ Κάλχαντος τοῦ ! 
ὑφ᾽ Ἡρακλέους ἐν άργει ἀναιρεϑέντος κονδύλῳ᾽ τέϑα- 
πται οὖν ὁ Κάλχας ἐν "άργει" κενοτάφιον δὲ αὐτῷ ἐν 
Ἰταλίᾳ. ἐνταῦϑα οὖν ὁ Ποδαλείριος τέϑαπται. 

ἄλλως. ὁ δὲ ἕτερος τῶν δύο ἀδελφῶν Ποδα- 
λείριος πλησίον τῶν ᾿Ιταλικῶν κενοταφίων τοῦ Κάλ- 

χαντος ἐπὶ ξένην γὴν τοῖς ὀστέοις ταφήσεται. 
1048. δυοῖν ἀδελφοῖν ἅτερος] τῶν δύο ἀδελ- 

φῶν ὃ ἕτερος ἤγουν Μαχάονος καὶ Ποδαλειρίου. ὃ 
Ἁ Ἁ ᾽ 2 “4 2 - ’ ς δ᾿ 2 

μὲν γὰρ Μαχάων ἄνῃηρηται ἐν τῷ πολέμῳ ὑπὸ ΒΕύρυ- 

πύλου τοῦ Τηλεφίδου: ὁ δὲ Ποδαλείριος ἐλϑὼν ἐν 
Ἰταλίᾳ τελευτᾷ ἐκεῖσε. τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" ὁ δὲ ἕτερος 

τῶν ἀδελφῶν πλησίον τῶν Ἰταλικῶν ψευδηρέων τοῦ 
Κάλχαντος. 

10605αα. δοραῖς δὲ μήλων] εἰώϑασιν οἵ Ζαύνιοι 
2 -. ’ 2 -“ [4 -»Ἡ ’ὔ " ἐν μηλωταῖς καϑεύδειν ἕν τῷ ταφῳ τοῦ Ποδαλειρίου 

᾿ 5 δ, , ᾿ ᾿ 3 “ "» 
καὶ καϑ' ὕπνους λαμβάνειν χρησμοὺς ἐξ αὐτοῦ: εἰώϑασι 

δὲ καὶ ἐν τῷ πλησίον ποταμῷ ᾿Δλϑαίνῳ ἀπολούεσϑαι 
Ν 2 ἊΨ ᾿ ᾿ ἢ 2.» ν. 2 »" 

καὶ αὑτοὶ καὶ τὰ ϑρεμματα αὐτῶν καὶ ἑπικαλεῖσθ'αι 

τὸν Ποδαλείριον καὶ ὑγιάξεσϑαι" ὅϑεν καὶ ὁ ποτα- 
Ἀ ᾿, Ἁ 3 ’ὕ ᾿ ᾿ ᾿ ς. 23 ᾿ 

μὸς ἔσχε τὴν ὀνομασίαν. τὸ πρὶν δὲ ὁ ““σκληπιὸς 

Ἤπιος ἐκαλεῖτο, ϑεραπεύσας δὲ [άσκλην τὸν ᾿Επιδαύρου 
τύραννον ὀφϑαλμιῶντα σφοδρῶς. ἐκλήϑη ᾿4σκληπιός, 
διὰ τὸ ϑεραπεῦσαυ τὸν "άδκλην. 

» “» Ἀ 2 » ᾿ λ μ ἄλλως. τοῖς δὲ ἐν μηλωταῖς περὶ τὸν τάφον 

αὐτοῦ κοιμωμένοις πᾶσιν, ἀληϑῆ λόγον καϑ᾽ ὕπνους 

ιν. 6. ἡρακλέος. 26. ἥπιος. 
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χρησμοδοτήσει᾽ ἰατρὸς δὲ τῶν νόσων παρὰ τοῖς Ζ΄αυ- 
νέοις ὁ Ποδαλείριος κληϑήσεται, ὁπόταν λουόμενοι ἐν 
τοῖς δεύμασι τοῦ ᾿Δλϑαίνου ποταμοῦ βοηϑὸν ἀναβοή- 
σωσι τοῦ ᾿Δσκληπιοῦ τὸν υἱὸν τοῖς πολίταις καὶ τοῖς 

ϑρέμμασιν αὐτῶν ἄγαν εὐμενῆ παραγενέσϑαι. 
1006 58.αα. γενήσεταί ποτε τοῖς πρέσβεσι τῶν 

Αἰτωλῶν ἐκεῖ φῶς λυπηρὸν καὶ ἐχϑρότατον φανὲν 
παρὰ τῶν Ζαυνίων, ὁπόταν ἐπὶ τῶν Σαλάγγων τὴν 
γῆν καὶ τῶν ᾿4γγαίδων τὰ ἴδρύσματα παραγενόμενοι 
οὗ Αἰτωλοὶ καὶ ἀπαιτοῦντες τοῦ ΖΔιομήδους τοὺς τόπους 
τῆς ἀγαϑῆς ἠροτριασμένης γῆς τὸ κληρωϑὲν αὐτῷ 
λιπαρὸν μέρος. 

ἔσται ποτέ] Διομήδης καταρασάμενος τὴν τῶν 
Δαυνίων χώραν μὴ καρποφορῆσαί ποτε, εἰ μὴ παρ᾽ 
Αἰτωλοῦ ἐργάξοιτο, οἱ Ζαύνιον παραγενόμενοι εἰς 
«Αἰτωλίαν ἐκήρυξαν τοὺς βουλομένους ἐλϑεῖν καὶ ἀπο- 

λαβεῖν τὸ τοῦ Ζιομήδους μέρος τῆς γῆς ἐλϑόντων 
δὲ τῶν Αἰτωλῶν εἰς τὴν τῶν Ζαυνίων χώραν καὶ 
ἀπαιτούντων τὴν γῆν. οἱ Ζᾳαύνιοι λαβόντες κατέχωσαν 
αὐτοὺς ξῶντας. λέγοντες ..«ἀπειλήφατε τὸν κλῆρον τῆς 

γῆς ὑμῶν“. 
1055. πρευμενῆ] πρευμενεῖς οὗ ἄγαν εὐμενεῖς 

σύγκειται δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τοῦ πρᾷον καὶ τοῦ εὐμενές. 
1060. πῖαρ] τὸ κληρωϑὲν τῷ Διομήδει πῖον καὶ 

λιπαρὸν ἔδαφος. 
1062---8. τοὶ δ᾽ ἀκτέριστον)] οὐ γὰρ ἐκτερί- 

σϑησαν, ἀλλὰ ξῶντες ἐν τῷ βοϑύνῳ κατηνέχϑησαν. 

διασφάγος, χάσματος ὠρυγμένης καὶ κεκλασμένης γῆς. 

των. ὅ. Ῥοβὺ παραγενέσϑαν ἴῃ 0]. 485: γϑροίαπίαν νϑυρἃ 
τοῖς πολίταις --- παραγενέσθαι. 10. ἀγγέσων τὰ ἴδράσματα. 
29 εὐγενεῖς 46. ἔδαφος. 
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1066. τοῦ κρατοβρῶτος] τοῦ Τυδέως, ἐπειδὴ 

ἐν τῷ Θηβαϊκῷ πολέμῳ λέγεται ὃ Τυδεὺς τὴν κεφαλὴν 

τοῦ Μελανίππου κατεδηδοκέναι. κρατοβρώτης οὖν ὃ 

Τυδεύς" παῖς δὲ αὐτοῦ ὁ Διομήδης. τὸ δ᾽ ἑξῆς" τοῦ 

κρατοβρῶτος τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀτρέστου κάπρου 

χώραν διδόντες. κάπρον δὲ λέγει τὸν Τυδέα διὰ τὸ 

σϑένος, καὶ διὰ τὸ χρήσασϑαι αὐτὸν ἀντὶ περιβολαίου 
τῷ τοῦ Καλυδωνίου συὸς δέρματι. 

1067. τῶν Ναυβολείων] Τεμεσία πόλις Ἰταλίας, 
ἔνϑα μετὰ τὴν ἅλωσιν τοῦ Ἰλίου Σχέδιος καὶ ᾿Επί- 
στροφος οἱ τοῦ Ἰφίτου τοῦ Ναυβούλου παῖδες ὥκησαν. 

1068 5ᾳᾳ. ἔνϑα “Δαμπέτης) «“αμπέτης Ἰταλίας 
ἀκρωτήριον περὶ Τέμεσσαν. Ἱππώνιον δέ, Ἰταλίας 
πόλις. εἰς Τηϑὺν δέ, ἀντὶ τοῦ εἰς ϑάλασσαν. κέρας 
δέ, τὸ ἀκρωτήριον. τὸ δὲ ἑξῆς, ἔνϑα “αμπέτης 
ἹἹππωνίου κέρας σκληρὸν εἰς Τηϑὺν νένευκεν. 

1011. ἀντίπορϑ'μον] ἀντίπορϑμον εἶπεν" ἡ μὲν 
Κρίσα ἀνατολική, ἡ δὲ Κροτώνη δυτική. 

1012. ὁλκαέίῳ πτερῷ] πτερῷ τῷ ἄκρῳ τοῦ ἀρό- 
τρου, ἥτις καλεῖται ὕνις. ὁλκαέῳ δέ, τῷ ἑλκομένῳ. 

1018. πάτραν 4 (λαιαν] Δίλαια καὶ ᾿ἀνεμώρεια 
πόλεις Φωκίδος" ὁμοίως καὶ "άμφισσα καὶ ᾽Άβαι. 

10τῦ βᾳᾳ. Σήταια)] αὕτη ἡ Σήτη μία τῶν Τρῳά- 
δὼν ἦν, ἥτις συνεβούλευσε ταῖς ἄλλαις Τρῳάσι κατα- 
φλέξαι τὰς ναῦς τῶν δεσποτῶν αἰχμάλωτος ἀγομένη, 
ὅτε ἐγένετο περὶ Σύβαριν, ταῖς ἄλλαις Τρῳάσιν ὑπο- 
ϑεμένη τὰ ἐν Ἑλλάδι μέλλοντα αὐταῖς συμβῆναι κακά" 
καὶ τούτου γενομένου οἵ Ἕλληνες λαβόντες αὐτὴν 
ἀνεσταύρωσαν καὶ προσήλωσαν αὐτὴν πρὸς πέτραν. 

τιν. 19. ἄκρῳ] ἀρότρῳ οοἅ.) 22. ἄβας. 28. τροάδων., 
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1016. γυιούχοις πέδαις] ταῖς τὰ γυῖα ἐχούσαις 

πέδαις, ἤγουν τάς τε χεῖρας καὶ τοὺς πόδας" γυῖα 
δέ εἰσι κυρίως τὰ ἄκρα τοῦ σώματος. καὶ Ὅμηρος 

γυῖα δ᾽ ἔϑηκεν ἐλαφρὰ πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν. 
1081. σπιλὰς δ᾽ ἐκείνη] ἀπὸ γὰρ ταύτης ἡ 

πέτρα ἐκείνη Σήταια ἐκλήϑη. 

1088. Μέμβλητος ῥοάς! Μέμβλης ποταμὸς Ἶτα- 
λίας πλησίον τῶν Λευκανῶν. οἵτινές εἰσιν ἔϑνος Ἰταλίας. 

1084584. νῆσόν τε Κερν εᾶτιν] τὴν Κέρνην νῆσον 

παραγώγως Κερνεᾶτιν εἶπεν, ὥς φησι Φιλογένης. Δάμη- 
τος δὲ ποταμὸς Ἰταλίας. 

10905α. οὐδ᾽ οὗ χρόνῳ μολόντες] μεταβαΐνει 
νῦν ἐπὶ τοὺς διαφόροις τόποις πεπλανημένους, ἔπειτα 
νοστήσαντας καὶ ἐν ταῖς πατρίσιν ἀναιρεϑέντας, καὶ 
πρῶτον περὶ ᾿4γαμέμνονος λέγει. 

1092. Κερδύλας δὲ καὶ “αρύνϑιος ἐπώνυμα 
τοῦ Ζιός. 

1098. τοιαῖς δ᾽ ἐχῖνος] Παλαμήδης τις ᾿Δργείοις 
συνεστράτευσεν Ελλήνων σοφίᾳ καὶ συνέσει διαφέρων 
τῶν ἄλλων" Ὀδυσσεὺς δὲ φϑονήσας διέβαλεν ὡς προ- 
δώσοντα τοὺς “Ἕλληνας τοῖς Τρωσί, καὶ ἀναιρεϑῆναι 

παρεσκεύασε" Ναύπλιος δὲ ὁ Παλαμήδους πατὴρ ἀμυ- 
νόμενος τοὺς Ἕλληνας διατρίβων ἐν Ἑλλάδι παρ- 

ΒΟΙΙΡΤα. 8. Ὅμηρος] 1]. Εὶ 122. 10. Φιλογένης] Τσοίσαθ 
Ἰοοῦχα (οὗ, ἱπῖτα) αἴἴοτυ ΜΈΘ]]οΥυ [ΕτῪ. ΗΟ, αὐτ. ΤΥ τ, 4181]. 
Ιάθιη ῬΒΠ]Ποσθηθιὰ μὰπὸ οὐ ῬΒΠοηίάσθια ΡΊ]1111 (ΗἸϑὺ. Ναὺ. Υ βϑοῦ. 
88) ἀπῦτα Θαμαἀθιβαὰθ 6586 Βα ΒΡΙ δ αγ, 

ι:.γ. ὅ, σπίλας. 9, 10. κερνεάτιν, ἘΣ πϑυγϑύϊομθ 8ὸ 
ἀἰδβοίσαυθ [8158 ἰγθουθ Ἰδχούξαμι ἀϊοθηΐθτῃ (. 920, 6, 8ᾳ. 
Να8}}. ὁ άμητος, ὥς φησι Φιλογένης, Ἰταλίας ποταμῦς. 
1ϑ τοὺς] τὸ. πεπλανημένων. 14. πατράσιν. 18. τοιαῖς 

0]. 497, 
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ἑσκεύασε μοιχευϑῆναι τὰς γυναῖκας τῶν ἐν τῇ Τροίᾳ᾽ 
καὶ Κλυταιμνήστραν μὲν συνέμιξεν Αἰγίσϑῳ, ΔΑἰγιά- 
λειαν δὲ Σϑενέλῳ, καὶ ἐν Ἰϑάκῃ δὲ τοὺς μνηστῆρας 
παρεσκεύασε συναχϑῆναι, καὶ ἐν Κρήτῃ τὰ ὅμοια 
ἔπραξεν. ἐχῖνον δὲ εἶπε τὸν Ναύπλιον, διὰ τὸ παν- 
οὔργον τοῦ ξῴου, ὡς καὶ ἡ παροιμία 

πόλλ᾽ οἶδ᾽ ἀλώπηξ, ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἕν μέγα. 

1094. παραιολέξει ἀλεκτόρων] ἤτοι τῶν ὁμο- 
λέκτρων, ἀφ᾽ οὗ τῶν ἀνδρῶν ἢ μεταφορικῶς, διὰ 
τὸ μάχιμον τοῦ ξῴου. 

παραιολέξει, ἀπατήσει, πλανήσει. 
1095. δτεγανόμους ὄρνιϑ'ας] ὄρνιϑας νῦν τὰς 

γαμετὰς τῶν Ἑλλήνων. στεγανόμους δέ, τὰς ἐν 
οἴκῳ νεμομένας, ἢ τὰς τοὺς οἴκους τῶν ἀνδρῶν νεμη- 
ϑείσας καὶ φϑειράσας. 

1091. πτόρϑου διαρραισϑ'ἕντος] πτόρϑον λέγει 
τὸν Παλαμήδην διὰ τὸ ἀκμαῖον: ἐν Μηϑύμνῃ δὲ͵ 
τέϑαπται ὁ Παλαμήδης. ἡ δὲ Μήϑυμνα μία πόλις 
“Μέσβου" ἡ δὲ Δέσβος πεντάπολις" ἔχει δὲ Μήϑυμναν, 
Μιτυλήνην, Πύρραν, ΄ἬἌντισσαν, καὶ ᾿Ερεσσόν. 

1099. ὁ μὲν γὰρ ἀμφὶ χύτλα] ἐπειδὴ δέδωκεν 
αὐτῷ ἡ Κλυταιμνήστρα χιτῶνα ἔξοδον μὴ ἔχοντα οὔτε 
τῶν χειρῶν οὔτε τοῦ τραχήλου. 

1102. κορδωτοὺς ῥαφάς] τὰς ῥαφὰς τὰς ἐκ τῶν 
κορθῶν, τὰς ἐπὶ τῶν ἄκρων, ἃς ἡμεῖς πλαγίως νοοῦμεν 
τὰς τοῦ λίνου ἀδιεξοδεύτους δαφάς. 

1108 βᾳᾳ. ϑερμὴν ὑπαὶ λουτρῶνος] ϑερμὴν 

ΒΟΒΙΡῚΤ, 06. παροιμία) Ῥαχοθιμίοσυ. ΟὟ. 11 Ρ. 47, 117, 619, 
8 Τιϑαυΐβομ. 

τιν. 1. τῶν] τὰς. Ἴ. πολλοι δάλ. 20. μιτυλλήνην. 
24. κόρσων. 

10 

1ὅ 

20 

2Ὁ 



ὅ 

110 ΒΌΒΟΙΙΑ ΨΕΤΕΒΑ 

στέγην φησὶ τὸν τόπον ἔνϑα ἐστὶν ὁ λουτρών. τιβῆνα 
δέ, τὸν τρίποδα" κύπελλον δέ, τὸ ἀγγεῖον τοῦ τρίπο- 
δος. λουτρῶνος δέ, τοῦ πυέλου. 

1104---ὅ. σκέπαρνον, τὸν πέλεκυν" κόγχον δέ, 
2 - Ἁ Ἁ 2 , , 2 [4 ὔ 

ὀστοῦν περὶ τὸν ἕγκέφαλον κογχοειδὲφ᾽ ἐγκάρῳ «δέ, 
- Π 7 

τῷ ἐγκεφάλῳ. ͵ 
Ἁ 

1106. οὐκτρὰ δὲ πέμφιξ]) πέμφιξ ἡ ψυχή. Ταί- 
[έ 2 ’ 7 ᾿ , Η) Α ναρον δέ, ἀκρωτήριόν ἐστι Δακωνικόν, ἔνϑα φασὶ 

κάϑοδον εἶναι εἰς “Διδου. οἰκείως δὲ εἶπε' καὶ γὰρ 

10 πλησίον ὁ ᾿Δγαμέμνων ἀνῃρέϑη. 
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2ὅ 

πτερύξεται δέ, πετασϑήσεται' καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ 
ψυχὴ δ᾽ ἐκ δεϑέων πταμένη. 

ἔοικε. δὲ οὗτος τὴν ψυχὴν πνεῦμα ὁμολογεῖν. ὡς καὶ 

Ὅμηρος. 
1108 5α. ἐγὼ δὲ δροῖτις] τῆς ξυλίνης πύϑρου" 

νῦν δὲ τοῦ πυέλου: ἐγὼ δέ, φησιν ἡ Κασάνδρα, 

πλησίον τῆς πυέλον ἀναιρεϑήσομαι. Χάλυβες δέ, 
Σκυϑικὸν ἔϑνος, παρ᾽ οἷς σίδηρος ἄριστος. 

1109. κνώδοντι δέ, τῷ πελέκει, παρὰ τὸ πρὸς 
τὸ καίνειν ὀδόντι" κυρίως δὲ κνώδων πᾶν τὸ εἰς ὀξὺ 
καταλῆγον. 

ἄλλως. τῷ Παφλαγονικῷ πελέκει συντετριμμένη" 

πρῶτον γὰρ Χάλυβες εὗρον τὸν σίδηρον. 
1118. λακέξου σ᾽] τινὲς γράφουσι παλλακίξουδα, 

ἵν᾽ ἦ ὡς παλλακίδα τιμωρουμένη᾽ ἢ καὶ ὅλον ὑβρίζουσα 
καὶ ἀφανίξουσα ἐν τοῖς φόνοις τὸ σῶμα. 

1114. δράκαινα διψάς, ἀντὶ τοῦ ἔχιδνα" εἶδος 
ἀντὶ εἴδους" ἡ γὰρ ἔχιδνα μετὰ τὸ μιγῆναι ἀναιρεῖ 
τὸν ὁμόξυγον᾽ ὡς καὶ αὐτὴ τὸν ᾿Ζ“γαμέμνονα. 

ΒΟΒΙΡῚΤ, 11. Ὁμήρῳ] ἴ]. Π 86θ. Αὶ΄ 862. 

τιν. 2. κύπελον.. 8, φησὶ. 20. ὀδόντι] ὁδῶ ὄντι. 
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1117. ἀστέμβακτα. πολυστένακτα. μεμπτά᾽ ἔνιοι 
δὲ ἀλάλητα, ἢ ἀμετάτρεπτα, ἢ ἀκένητα. 

1190. σκύμνος δὲ πατρός] σκύμνον λέγει τὸν 
Ὀρέστην υἱὸν τοῦ ᾿Δγὰμέμνονος᾽ ἔχιδναν δέ, τὴν 
Κλυταιμνήστραν, παρ᾽ ὅσον καὶ ἡ ἔχιδνα ἐν μὲν τῇ 
συνουσίᾳ ἀναιρεῖ τὸν ἄρρενα, ἐν δὲ τῷ τόκῳ ἀναιρεῖ- 
ται αὕτη ὑπὸ τῶν τέκνων ἐσϑιόντων αὐτῆς τὴν γαστέρα 
καὶ οὕτως ἐξερχομένων᾽" ταῦτα δὲ ἐπὶ Κλυταιμνήστρας 
συνέβη ἀνελούσης τὸν ἄνδρα καὶ ἀναιρεϑείσης ὑπὸ 
τοῦ παιδὸς αὐτῆς. 

1128. ἐμὸς δ᾽ ἀκοέτη ς] ὅτι ΖΔακεδαιμόνιοι ἔδρύ- 
ὅαντο ᾿4γαμέμνονος ΖΙιὸς ἱερὸν εἰς τιμὴν τοῦ ἥρωος. 
Οἰβάλου δὲ αὐτοὺς εἶπε τέκνα. ὡς καὶ Ἡσίοδος 

χαίρετε “υγκῆος γενεή, 

ὥσπερ τυχὸν εἴ τις εἴποι ᾿Ζλεξάνδρου παῖδας τοὺς 
᾿Δλεξανδρεῖς. Οἰβάλου δὲ Τυνδάρεως καὶ οἵ λοιποὶ 

τῶν Δακώνων προὔχοντες. αἱμύλους δὲ αὐτοὺς σκώ- 

πτουσιν εἶναι καὶ ψεύστας καὶ δολίους, ὥς φησι καὶ 

Εὐριπίδης 

Σπάρτης ἔνοικοι δόλια βουλευτήρια. 

οἰκείως δὲ ἀπέδωκε τὸ μὲν ἀκοίτης πρὸς τὸ νύμφης, 
τὸ δὲ ἄναξ πρὸς τὸ δούλης. 

1128 5ααᾳ. ναὸν δέμοι τεύξουσι] ὅτι Κασάνδρας 
ἱερόν ἐστιν ἐν ᾿Ιταλίᾳ. Σάλπη δὲ λίμνη ἐν Ἰταλίᾳ. 
Ζάρδανος δὲ πόλις Ἰταλίας. ἀγχιτέρμονες. ἀστυ- 
γείτονες, ὅμουροι, πλησιόχωροι. 

1181. χοῦραι δὲ παρϑένειον] αἵ κοῦραί, φησι, 

ΒΟΒΙΡΤῚ. 18. Ἡσίοδος] βουῦ. 827. 19. Εὐριπίδης] Αμᾶτν. 446. 

τιν. 1. πολυστέναγντα. 10. Ῥορὺ αὐτῆς τϑρϑὕαῃαν 
σκύμνος δὲ --- αὐτῆς (ρ. 111, 8-10), Ῥδποῖθ ἱταυηαἰα ϊθ. Α σκύμνος 
πο. ἔο!]. 495, 16. τοὺς] τὰς. 
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τῶν Ζαυνίων, ἐὰν μὴ ϑέλωσι γαμηϑῆναι τοῖς μνη- 

στῆρσιν αὐτῶν, ἢ διὰ δυσμορφίαν ἢ διὰ δυσγένειαν, 
καταφεύγονται εἰς τὸ ἐμὸν τέμενος χρίσασϑαι ἑαυτῶν 
τὰ πρόσωπα φαρμάκῳ καὶ μέλαιναν ἐσϑῆτα ἐνδυσάμεναι 
καὶ περιπλεξάμεναι ταῖς χερσὶ τὸ ἐμὸν βρέτας, ἤτοι 
τὸ ξόανον, οὕτω παρϑένοι διαμενοῦσι. 

ξυγόν) τὸν ταῖς παρϑένοις πρέποντα᾽ λέγει δὲ 
τὸν γάμον. 

1188. τοὺς ᾿ἕκτορ εέοις] Ἑκτόρειος κόμη λέγεται ἡ 
τὰ ὀπίσω καϑειμένα ἔχουσα, τὰ δὲ ἔμπροσϑε κεκαρμένα. 

1181. ᾿Ἐρινύων] αἵ τῶν ΖΙαυνίων γυναῖκες μέ- 
λαιναν ἐσθῆτα φοροῦσι καὶ τὰς ὄψεις βάπτονται. 

1188, πεπαμμέναι ϑρόνοις] ϑοόνοις, τοῖς βα- 

πτοῖς᾽ τὰ γὰρ βάμματα φάρμακα. ὃ δὲ Τίμαιός φησιν 
ὅτε Ἕλληνες ἐπειδὰν ἀπατήσωσι . ..... ταῖς Ζαυ- 
νίαις, ὑπεσταλμέναις μὲν ἐσϑῆτα φαιάν, ἐξωσμέναις 
δὲ ταινίαις πλατϑίαις. ὑποδεδεμέναις δὲ τὰ κοῖλα τῶν 

ὑποδημάτων, ἐχούσαις δὲ ἐν ταῖς χερσὶ ῥάβδον, ὑπ- 
αληλιμμέναις δὲ τὸ πρόσωπον καϑάπερ πυρρῷ τινι 
χρώματι. τῶν Ποινῶν ἔννοιαν λαμβάνουσι τῶν τρα- 

γικῶν. 

1141 58.4(β. πένϑος δὲ πολλαῖς] λοιμοῦ κατα- 
σχόντος τὴν Δοκρίδα διὰ τὴν εἰς Κασάνδραν ἀϑεμι- 
τομιξίαν Αἴαντος, ἔχρησεν ὁ ϑεὸς παρϑένους ἐνιαυσιαίας 

εἰς Τροίαν τῇ ᾿ἀϑηνᾷ ἀποστέλλειν ἐπὶ χίλια ἔτη" πεμ- 
πόμεναι δὲ αὗται ἐφονεύοντο ὑπὸ τῶν Τρώων" προ- 

ΒΟΆΙΡΤΥ. 14. Τίμαιος] ΕὟῪ. 14 ΝΕ8]], [ΕἸν. Ηϊδύδ. αττ. 1. Ὁ. 196.] 

τὴν. 14. βάματα. 16. Ῥοθὺ ἀπατήσωσι Ἰδοῦπδθ βῖρῃθ 

Ῥοβῃ. Ἁ1ἴ. πλατείαις] πὶ Ῥοβὺ 1 βρϑίϊο τϑ]ϊοίο.Ό. 18, ὑπα- 

ληλιμμέναις. 19. πυρῶ. 
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ὑπαντῶντες γὰρ οἱ Τρῶες, ἐλιϑοβόλουν αὐτάς" εἰ δέ 
τινὲς ἐκφύγοιεν ἀνελθοῦσαι λάϑρα εἰς τὸ τῆς ᾿ϑηνᾶς 
ἵερόν, τὸ λοιπὸν αὗται ἱέρειαι ἐγίνοντο' τὰς δὲ ἀναι- 
ρεϑείσας ἔκαιον ἀκάρποις καὶ ἀγρίοις ξύλοις" τὰ δὲ 

ὀστὰ αὐτῶν ἀπὸ ΤἸράρωνος ὄρους τῆς Τροίας εἰς 

ϑάλασσαν ἔρριπτον" καὶ πάλιν οἵ “οκροὶ ἀπέστελλον 
ἄλλας. ταύτης δὲ τῆς ἱστορίας καὶ Καλλίμαχος 
μέμνηται. καὶ ἄλλως. πένϑος δὲ ταῖς “οκρίσι διὰ 
τὰς ϑυγατέρας. 

1148. Κύπριδος λῃστήν] νῦν Κύπριδος τῆς 
παρϑενίας" λῃστὴν δέ, ἅρπαγα καὶ βιαστήν. 

1146. “άρυμνα πόλις Θεσσαλίας. καὶ Σπερχειὸς 
ποταμὸς ὁμοίως. καὶ Βοάγριος ποταμὸς Δοκρίδος. 

παράκειται δὲ τῇ Θεσσαλίᾳ ἡ Δοκρίς. 
1160. Ὁδοιδόκειος] πατὴρ Ὀιλέως, πάππος δὲ 

Αἴαντος" καὶ πᾶς ὁ τοῦ Ὁδοιδόκου τοῦ πατρὸς Ὀιλέως, 

πάππου δὲ Αἴαντος. οἶκος. 
1162. Γυγαίᾳ)] Γυγαία καὶ ᾿Αγρίσκα καλεῖται ἡ 

᾿4ϑηνᾶ. 
1160. αἷς ἀκτέριστος] Τίμαιος ἱστορεῖ, ὅτι αἱ 

παραγενόμεναι παρϑένοι ἐδούλευον ἐν τῷ ἱερῷ τῆς 
᾿4ϑηνᾶς, δύο οὖσαι" εἰ δέ τις ἀποϑάνοι. ἑτέραν παρα- 
γίνεσθαι ἀντ᾽ αὐτῆς, ἐκείνην δὲ οὐ ϑάπτεσϑαι ὑπὸ τῶν 
Τρώων, ἀλλὰ καίεσθαι ἀγρίοις ξύλοις, καὶ τὰ ὀστᾶ 
αὐτῆς ῥίπτεσϑαι εἰς ϑάλᾶσσαν. 

1151. ὅταν ἀκάρποις] ἄκαρπα φυτὰ λέγονται 
τὰ ἄγρια" ἥμερα δὲ λέγονται τὰ καρποφόρα" ἐπετέτραπτο 

ΒΟΒΙΡΤῚ. 1. Καλλίμαχος] ΕὟὙ. 188 Βομποιϊᾷ. 20. Τίμαιος] 
Ἐγάρτα. μ06 Ῥυΐϊσασμῃ 6. ΒΒΟΒσηθηη ἴῃ 5080]], Ρ. 321. 

ιν νγ. ὅ, τράνωρος. 14, περίκειται. 16. ὁδοιδόπειος. 
16, ὁδοιδόκου. 18. γυγαίᾳ [0]. ὅ05. 
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δὲ τοῖς Τρωσί, καὶ ἡνέκα ἤσϑοντο παραγινομένας αὐτὰς 
ἐκ Δοκρέδος, λέϑους ἔχοντες καὶ ξίφη ἐπεξήεσαν αὐταῖς" 

διὰ τοῦτο οὖν ἔσπευδον λάϑρα καὶ νύκτωρ εἰσέρχεσϑαι, 
εἰσιοῦσαι δὲ ἐκαϑέξοντο ἱκέτιδες ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ τῆς 

᾿ϑηνᾶς" ὅταν δὲ οὕτως κατέλευσαν, ἔκαιον αὐτὰς καὶ 

ἐρρίπτουν εἰς τὴν ϑάλασσαν. 
1159. τῆς ἐκ λόφων] συνέβη μιᾷ στελλομένῃ ἐκ 

“οκρίδος διαφϑαρῆναι ἐπί τινος λόφου τῆς Τροίας 

καλουμένου Τράρωνος᾽ εἶτα τοὺς Δοκροὺς τὴν μὲν 
ϑάψαι, σιωπῆσαι δὲ καὶ μηκέτι πέμπειν τὰς παῖδας, 

φάσκοντας πεπληρῶσϑαι τὸν τῶν ἐτῶν χρόνον᾽ ἀκαρ- 
πίας δὲ κατασχούσης αὐτοὺς πάλιν πέμπευν οὐκέτι δύο, 

ἀλλὰ μίαν, ἀρκοῦσαν εἶναν δοκοῦντας τὴν τιμωρίαν" 
ὁ δὲ χρησμὸς οὐκ εἶχεν ὡρισμένον χρόνον" ἀλλ᾽ εἰς 
δύο ἀντὶ τῆς ἀδικίας τὴν Κασάνδραν. 

Τράρωνος] ἀκρωτήριον Τροίας, ὅϑεν μία τῶν 
“οκρίδων παρϑένων κατεκρημνίσϑη. 

1100. ἄλλαι δὲ νύκτωρ] ὅσαι γὰρ ἀπέϑνησκον, 
τοσαῦται ἀντ᾽ αὐτῶν ἐστέλλοντο ἐν Τρῳάδι. 

1161. Σιϑῶνος} Σιϑὼν βασιλεὺς Θρᾳκῶν, ἀφ᾽ 
οὗ ἡ Θρῴάκη Σιϑωνία᾽ ἀφ᾽ ἧς τόπος ἐν Τροίᾳ Ροίτειον 
προσαγορευόμενος. ἀπὸ οὖν τοῦ Ροιτείου ὅλην τὴν 
Τροίαν φησί. 

1110. στερρὰν κίβηλιν] ἰσχυρὸν πέλεκυν. 
Φαλακραῖον δὲ κλάδον, τῷ ἀπὸ Φαλάκρας δόρατι" 
Φαλάκρα δὲ ὄρος Τροίας, ἀφ᾽ οὗ τὰ δόρατα εἶχον οἵ 
Τρῶες. 

1112. ἀνατί] ἄνευ ἄτης καὶ κινδύνου. τὸ ἑξῆς, 

1. ν. ὅ. κατέλυσαν. 9. τάρωνος, 11. φάσκοντες. 18. 
δοκοῦντες. 1454. ἀλλ᾽ --- Κασάνδραν] ἀλλ᾽ ἀντὶ τῆς ἀδικίας. 
τῆς Κασσάνδρας ἐδήλου στέλλειν δύο κόρας ἸΤτοῦξ. 
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τὸν κτανόντα τοὐβιλώβητον γένος ἐπαινέσει 
τεϑμῷ χαράξας καὶ νόμιμον ποιήσας. 

1116. Περσέως δὲ παρϑένος] ἡ “Ἑκάτη. ὁ γὰρ 
Ἡσίοδος Πέρσου καὶ ᾿Αστερίας γενεαλογεῖ αὐτήν. 
τρέμορφος δέ, τρικέφαλος, ἢ παρ᾽ ὅσον μετέχει 
οὐρανοῦ τε καὶ γῆς καὶ “ἫΔιδου. ἐπωπέδα δέ, εἰ μὲν 
δασέως, τὴν ἀκόλουϑον, εἰ δὲ ψιλῶς, τὴν ἐπίσκοπον, 
διὰ τὰς ὦπας. 

1180. ϑύσϑλοις Φεραίαν] Φεραίαν τὴν ἐν 
Φεραῖς τιμωμένην. καὶ Καλλίμαχος 

"άρτεμι [Μουνιχίη. λιμένος σκοπέ, χαῖρε Φεραίη. 

ἡ αὐτὴ δὲ δηλονότι τῇ ᾿Δρτέμιδι ἡ ̓ “Εκάτη. 
1181. ψευδήριον δὲ νησιωτικὸς στόνυξ) 

νησιωτικὸν καλεῖ στόνυχα τὸ ἀκρωτήριον τῆς Σικελίας 
ὃ καλεῖται Πάχυνος, ἔνϑα κενοτάφιον Ὀδυσσεὺς ἴδρύ- 
σατο τῆς χάβης., δειματούμενος ὑπ᾽ αὐτῆς ἐν ταῖς 
νυξί, διὰ τὸ πρῶτον αὐτὸν κατάρξαι τοῦ καταλεύδσματος 
τοῦ εἰς αὐτὴν ὑπὸ Ἑλλήνων γεγονότος. 

11845ᾳ. ῥεέϑρων) ἀντὶ τοῦ παρὰ τοῦ “Ελώρου 
ποταμοῦ τῇ τλήμονι Ἑκάβῃ ῥανεῖ χοὰς Ὀδυσσεύς. 
Ἕλωρος δὲ ποταμὸς Σικδλίας. 

ὃς δὴ παρ’ ἀκταῖς τλήμονος] λείπει τοῦ 
᾿Ελώρου, τοῦ δυστυχοῦς διὰ τὸν τάφον᾽ ἢ τῆς τλή- 
μονος Ἑκάβης. 

1186. τριαύχενος] τῆς “Εκάτης" ἣν ἄνω τρίμορ- 
φον εἶπεν. 

ΒΟΆΙΡΤΤ, 4. Ἡσίοδος} ΤΉΘορ,. 409---411. 10. Καλλίμαχος] 
Ἡσγτμπ, ἱπ Πῖδη. 389. 2ὅ. ἄνω] Υ. 1176. 

ες, ἅν σι 8. περσέως. 7. ἐπισκοπὴν. 15, ἡ Ἕκατη) τῇ 
ἑκάτῃ. 16. ἑκάτης. 19, ῥεέϑρων [0]. δ0ὰ, ἐλώρου. 
21. ἔλωρος. 28, ἐλώρον. 
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1188 βαα. εδῃ κελαιν ὧν] τῷ “Αιδῃ τῶν μελα- 
νῶν τοῦ αἵματος ϑυμάτων ἀπαρχὴν δώσει. 

1191 5ᾳ. οὐκ εἰς κενόν] τὸ ἑξῆς, οὐκ εἰς κενὸν 

τοσαῦτα ϑύσει τῷ 4ἁιί, τῷ βασιλεῖ τῶν Ὀφίωνος 
ὅ ϑρόνων᾽ πρὸ τούτων γὰρ Ὀφίων καὶ Εὐρυνόμη ἡ 
τοῦ ᾿κεανοῦ τῶν ϑεῶν ἐβασίλευον ἄλλοι δέ φασι 
τῶν ἀρχαίων, οὺς Τιτᾶνας καλοῦσιν. 

1194. ἀλλ᾽ ἄξεταί δε] φασὶν ὅτι λιμοῦ κατα- 
σχόντος τὴν Ελλάδα, ἔχρησεν ὁ ᾿ἀπόλλων τὰ τοῖ 

10 Ἕκτορος ὀστὰ μετενεγκεῖν ἐπί τινα πόλιν ᾿Ελληνίδα 
ἐν τιμῇ, μὴ μετασχοῦσαν τῆς ἐπὶ Ἴλιον στρατείας" οἵ 
δὲ Ἕλληνες εὑρόντες τὰς ἐν Βοιωτίᾳ Θήβας μὴ στρα- 
τευσαμένας ἐπὶ Ἴλιον, ἐνεγκόντες τὰ τοῦ ἥρωος λεί- 
ψανα., ἔϑηκαν αὐτὰ ἐκεῖσε. γενεϑλίαν δὲ πλάκα 

16 φησὶ τὰς Θήβας, παρ᾽ ὅσον τινές φασι τὰς τῶν μα- 
κάρων νήσους ἐν Θήβαις εἶναι, καὶ τὸν Δία ἐνταῦϑα 
τεχϑῆναι. 

1196. ὅπου σφε μήτηρ] φησὶν ὅτι Ῥέα τῇ τοῦ 
Ὀφίωνος γυναικὶ Εὐρυνόμῃ ἐπάλαισε καὶ κατεταρτά- 

20 ρῶδεν αὐτήν. 
1199 βααά. παιδοβρώτας δὲ ϑοένας λέγει τὴν 

τοῦ Κρόνου τῶν παίδων βοράν, οὐδ᾽ ἐπίανε βορᾷ, 
οὐδ᾽ ἐπίανε τὴν ἑαυτοῦ γαστέρα ὁ Κρόνος τὸν ἀντὶ 
τοῦ Διὸς λίϑον δοϑέντα ἐκλάψας οἷον καταπιών. 

86 κυρίως δὲ ἐπὶ τῶν κυνῶν τίϑεται. ἦν δέ, φησιν, ὃ 
λίϑος ἐν γυιοκόλλοις σπαργάνοις εἰλημένος" τὰ 

γὰρ σπάργανα ἕνεκα κολλήσεως καὶ ὀρϑώσεως τῶν 
μελῶν γίνεται τοῖς βρέφεσι. τὸν δὲ Κρόνον προσηγό- 

τὴν. ὥ.. δῶι. ὅ. ἡ δϑάᾶϊαὶ. . οὖς] τοὺς. 18, δέαι 
- εὐρυνόμη. 21. παίδων ὃΣ παιδῶν ΟΘΟΥΥ. βορράν, 586 
9 δἰΐ, ἴῃ τϑϑ. ἃ τὰ. ἢ]. 26. εἰλημμένος. 
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φδυσε τύμβον τῶν παίδων, διὰ τὸ καταπιεῖν αὐτά" καὶ 
Κένταυρος δὲ ὁ αὐτός, παρ᾽ ὅσον ἐμίγη τῇ Φιλύρᾳ 
ἐν σχήματι ἵππου καὶ τὸν Χείρωνα ἐξ αὐτῆς ἔσχεν. 

1204. νήσοις δὲ μακάφων] τὸ δξῆς" οὐχ ὡς 
ἄλλοι τὰς μακάρων νήσους ἐν τῷ Θκεανῷ λέγει ὁ 
“Μυκόφρων εἶναι" ἀλλ᾽ ἐν Θήβαις τὰ Ἕκτορος ὀστᾶ 
κατὰ χρησμὸν οἱ Ἕλληνες ἐκ Τροίας κομίσαντες ἔϑηκαν 
εἰς τὴν Οἰδιποδείαν κρήνην καλουμένην. 

Αα 1194 γενεϑλίαν πλάκα] τὴν τοῦ Διὸς γένεσιν 
οἵ μὲν ἐν Κρήτῃ, οἱ δὲ ἐν ᾿Αἀρκαδίᾳ, οὗτος ὃὲ ἐν 
Θήβαις λέγει, ἔνϑα καὶ ἐπιγέγραπται ταῦτα 

αἵδ᾽ εἰσὶ μακάρων νῆσοι, τόϑι περ τὸν ἄριστον 
Ζῆνα ϑεῶν βασιλῆα Ῥέα τέκε τῷδ᾽ ἐνὶ χώρῳ. 

1206. ὅπου δε πεισϑεὶς ᾿Θγύγου] ᾽Ὥγυγος 
ἀρχαῖος βασιλεὺς Θηβῶν, ἀφ᾽ οὗ καὶ ᾿Θγύγιαι πύλαι 
ἐν Θήβαις. ἐκ τούτου δὲ καὶ πᾶν τὸ ἀρχαῖον ὠγύγιόν 
φασι, διὰ τὸ πολὺ αὐτὸν γενέσϑαι ἀρχαιότατον. 
σπαρτὸς δὲ λαός, οἱ Θηβαῖοι: Κάδμου δὲ ἀνελόντος 
τὸν δράκοντα τὸν φύλακα τοῦ "ἄρεος καὶ τοὺς ὀδόντας 
αὐτοῦ ἀνασπάσαντος καὶ εἰς γῆν δίψαντος, μυϑεύ- 
ονται ἀναδοϑῆναι ἄνδρας ἐνόπλους, ἐξ ὧν εἰσιν οἵ 

Θηβαῖοι. 

1208. ἐξ Ὀφρυν είων) Ὄφρυνος τόπος τῆς Τροίας, 
ὅπου ἔκειτο τὰ ὀστᾷ τοῦ Ἕκτορος, ὅϑεν οἵ Ἕλληνες 

μενενεγκόντες αὐτὰ ἔϑαψαν ἐν Θήβαις. 
1209. ἄξει Καλύδνου] τὸ τεῖχος τὸ ὑπὸ Κα- 

λύδνου κτισϑέν' λέγει δὲ τὰς Θήβας: Κάλυδνος γάρ 
τις ἐβασίλδυε πρῶτος, μεϑ᾽ ὃν Ὥγυγος. 

ἂν ῃ . 
τὸν ἴ. ἔϑηκαν. 8. οἰδιποδείων 8χι οἰδιποδίαν ἀσὈΐθ:ι. 

9. Τιθιητηϑι ΒΌΡΡΙΘΥΙ. 28. ὁ»] ὧν. 
ΤΙκορΆτοσι, ΑἸοχανᾶνα, οἄ, ἘΠ αἾκοὶ, 12 
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1210. σωτῆρ᾽ ὅταν κάμνωσιν] τῷ ὁπλίτῃ τῷ 
στρατῷ σωτῆρα ἐσόμενον" ἐπὼν ταλαιπωρήσας βοηϑείᾳ 
ὅδε ἀνακαλέσηται. 

1214. ἥξει δέ] δυστυχήσουσί, φησιν, οἵ Κρῆτες 
ὅ δι᾿ ἐμέ. 

1211. πορκεὺς δίκωπον)͵ πορκεὺς ὁ ἁλιεὺς 

λέγεται" λέγει δὲ τὸν Ναύπλιον: πορκεὺς δὲ εἶπεν; 
ἐπειδὴ εἰς ἁλιδξυτικὸν σκάφος ἔπλει πλανῶν τὰς ἀλε- 
κτόρων δτεγανόμους ὄρνιϑας. 

10 1218. Πεῦκον στροβήσων) ΜΔεῦκος Ταντάλου 
υἱός, ᾧτινι Ἰδομενεὺς τὴν βασιλείαν καὶ τὸν οἶκον 
παρέϑετο ἐπὶ τὴν Τροίαν ἀπαίρων᾽ τοῦτον πείϑει 
Ναύπλιος ἐπιϑέσϑαι τῇ βασιλείᾳ τοῦ ᾿Ιδομενέως" καὶ 
τὴν μὲν γυναῖκα ᾿Ιδομενέως ἀνεῖλε Μήδαν καλουμένην 

τι καὶ τὴν ϑυγατέρα Κλεισιϑήραν καὶ τοὺς παῖδας αὐτῆς 
Ἴφικλον καὶ Δύκον. ἐπανελϑὼν δὲ Ἰδομενεὺς ἐκ Τροίας 
ἐξετύφλωσεν αὐτόν. οὗτος δὲ ὁ Δεῦκος παῖς ὧν ἐξετέθη" 

ὃν λαβὼν Ἰδομενεὺς ἔϑρεψε καϑ' ἑαυτοῦ" διὰ τοῦτο 
καὶ ϑρεπτὸν δράκοντα (1225) καλεῖ. 

20 1219. ψυδραῖσέ τ᾿ ἔχϑραν) ἔχϑραν ἐκκαίων 
καὶ ἀναξωπυρῶν. 

1990. ὃς οὔτε τέκνων] τῶν τέκνων καὶ τῆς 
γυναικὸς τοῦ ᾿Ιδομενέως οὐ φείσεται ὁ Δεῦκος. 

1222, ἧς πατὴρ λέχος] συνέϑετο γὰρ αὐτῷ, εἰ 
φῦ ἐπανέλϑοι, τὸν γάμον τῆς Κλεισιϑήρας. 

1225, λώβαισιν αἰκισϑέντας) Ὀγκαίου τινὲς 
τοῦ τῆς “ήμητρος" τουτέστι τοῦ ἐρινυώδους, παρ᾽ 
ὅσον ἐν Ὄγκαις τῆς ᾿ἀρκαδίας ᾿Ερινὺς Ζημήτηρ τιμᾶται" 

τιν. δ, πορκεὺς δέιωπον ἴο]. ὅ17 χοᾶχρ, 1ηΐ, ὅ. παντάλου. 
2 »"“ 

1ὅ, αὐτοῦ. 
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ὡς καὶ Καλλίμαχος 
τὴν μὲν ὅ γ᾽ ἐσπέρμηνεν Ἔινύϊ Τιλφωσαίῃ. 

12265ᾳ. γένους δὲ πάππων] ἐντεῦϑεν περὶ 
«Ῥωμαίων λέγει, καὶ “υκόφρονος ἑτέρου νομιστέον 

εἶναι τὸ ποίημα, οὐ τοῦ γράψαντος τὴν τραγῳδίαν" 
συνήϑης γὰρ ὧν τῷ Φιλαδέλφῳ, οὐκ ἂν περὶ Ῥωμαίων 
διελέγετο. 

ἄμναμοι] ὅτι Ῥῶμος καὶ ἹΡωμύλος ἀπὸ Κρεούσης 
τῆς Πριάμου ἐγένοντο οἵτινες μετὰ τῶν “Εκτορος 
παίδων, ᾿Δστυάνακτος καὶ Σαπερνίου, ἔκτισαν τὴν 
πόλιν Ῥώμην. 

1284. ὁ Καστνίας τε] Καστνία καὶ Ταύχειρα ἡ 
᾿ἀφροδίτη, παρὰ τὸ χειροῦσθαι διὰ τῆς ἐπιϑυμίας. 

1286. ὃς πρῶτα μὲν Ῥαίκηλον] Ῥαίκηλος Μακε- 
δονίας πόλις: Κισσὸς δέ, ὄρος Μακεδονίας. ἔνϑα ὁ 

Αἰνείας μετὰ τὴν ἅλωσιν ᾧκησε καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Αἶνον 
τὴν πόλιν ὠνόμασεν. «Φλμωνέα δέ, πόλις Μακεδονίας. 
ἀπὸ γὰρ Μακεδονίας εἰς Ἰταλίαν ἦλϑεν Αἰνείας. 

1291. καὶ Παφυστέας] Δαφυστίας ὁ Διόνυσος, 
ἀπὸ “αφυστίου ὄρους Βοιωτίας, ὅϑεν Δαφύστιαι αἵ 
ἐν Μακεδονίᾳ Βάκχαι, αὖ καὶ Μιμαλόνες ἐκαλοῦντο, 
διὰ τὸ μιμεῖσϑαι αὐτὰς τὸν Ζιόνυσον" κερατοφοροῦσι 
γὰρ καὶ αὗται κατὰ μίμησιν Διονύσου" ταυρόκρανος 
γὰρ. φαντάξεται καὶ ξωγραφεῖται. καὶ Εὐριπίδης 

καὶ σῷ πκέρατε κρατὶ προσπεφυπέναι. 

1240, Πυγκεύς τεῖ ποταμὸς Ἰταλίας ϑερμὰ 
ὕδατα ἔχων. 

ΒΟΆΙΡΤΤ, 1. Καλλέμαχος] ΕὙ. 3207. 244, Εὐριπέδης]) ΒΒΟΟΘΆ, 921. 

τον. 14. Ῥραέκηλον]Ί ῥαέκηλον 6 ῥδαΐκιλον ΟοΥΥ. τὰ, 1. 
μακεδὴ, 1ὄὅδν. ᾧκησεν. 11. ἔκελῦ, 
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124258.αᾳ. σὺν δέ ὅφι μέξει] Ὀδυσσέα φασὶν ἐν 

Ἰταλίᾳ συντυχεῖν Αἰνείᾳ, καὶ συνθήκας μετ᾽ ἀλλήλων 
καὶ εἰρήνην ποιῆσαι. λέγει οὖν, ὡς διάφορος ὦν, 
φίλιον στρατὸν μέξει μετ᾽ αὐτοῦ διὰ τὰς σπονδάς, 
ὅρκους καὶ λιτανείας ποιήσας, ὡς ἂν δὴ φυγὰς ὦν. 
νάνους δὲ τοὺς πλανήτας φασί. σὺν αὐτῷ δὲ δύὺυ 

παῖδες Τηλέφου, Τάρχων καὶ Τυρδηνός, οἰκίσουσι τὴν 

Τυρσηνίαν" ἀπὸ δὲ τοῦ Τυρσηνοῦ ἡ χώρα Τυρσηνία 
καλεῖται. 

1244, νάνος πλάναισιν] ὁ Ὀδυσσεὺς παρὰ 

Τυρσηνοῖς νάνος καλεῖται, δηλοῦντος τοῦ ὀνόματος 

τὸν πλανήτην. 
1240. Οἰκουρός] ὃ Διόνυσος, διὰ τὸ ἅπαξ τοῦ 

ἐνιαυτοῦ εἰς τὸν ναὸν αὐτοὺς εἰσέρχεσϑαι, τὰς δὲ λοιπὰς 

οἴκοι μένειν καὶ οἰκουρεῖν. 
1241. Θέοινος] ὃ αὐτός, ὡς 4ἰσχύλος 

πάτερ Θέοινε, αινάδων ξευκτήριε. 
καὶ Διονύσιος Σικυμναῖος 

μὰ τὰς Θεοένου καὶ Κορωνίδας κόρας. 

1249, τῶν Ἡρακλείων] ἐξ Ἡρακλέους καὶ 4ὔγης 
Τήλεφος, Τηλέφου δὲ Τάρχων καὶ Τυρσηνός. 

1250. ἔνϑα τράπεξαν] χρησμὸν ἔλαβεν ὁ 4 ἰνείας, 
ἔνϑα ἂν οἵ ἑταῖροι αὐτοῦ παταφάγωσι τὰς ἑαυτῶν 
τραπέξας, ἐκεῖ κτίξειν πόλιν. ἐλθόντες δὲ ἐν Ἰταλίᾳ 

καὶ ἀπορήσαντες τραπεζῶν, ἄρτοις ἀντὶ τραπεζῶν 

ΒΌΒΙΡΤΈ, 16. Αἰσχύλος) Εν. 8971 ΝθΟΙς τὸ 850 Ὀϊμᾶ. 

των. 1, σὸν ἴο]. 611 τηᾶτρ΄. 50. φασὶν] φῆ. 4. φίλον. 
5. λιτανξίαις. φυγος. 06. φησί, 18. οἰκουρὸς [0]. 511 τηδτρ'. 1πῇ. 
- Οὗ Βδοῆμι. τὰ 5681]. ρ. 24, 8 ποῦ. 14, τὰς δὲ λοιπάς] τὸν 
δὲ λοιπὸν χρόνον Τοῦ. 19, ματὰσσ, 20. ἡρακλείω" ἐξ ἡρακλέος. 
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ἐχρήσαντο, καὶ τέλος ἔφαγον καὶ τοὺς ἄρτους. συνεὶς 
οὖν τὸν χρησμὸν ὁ Αἰνείας, ἔκτισε τὴν Ῥώμην ἐκεῖᾶς, 

1208. Βορειγόνων] ἔϑνος ἐν Ἰταλίᾳ οὕτω καλού- 

μένον. 
1250. πύργους τριάκοντα) ὁ γὰρ Αἰνείας τριά- 

κοντὰ πύργους ἔκτισεν ἐν Ἰταλίᾳ ἰσαρέίϑμους τοῖς τῆς 

συὸς τεχϑεῖσιν, ἣν ἐκ τῆς Ἰλίου ἔλαβεν. 
1259. ἀνθήσει μιᾷ] ἀναϑήδει, κατὰ συγκοπήν. 
1261. Μυνδέᾳ Παλληνίδι] Μυνδία καὶ Παλ- 

ληνὶς ἡ ̓ 4ϑηνᾶ τιμᾶται" ὃ δὲ 4ἰνείας ἄγων τὰ ἀγάλ- 
ματα ἐκ τῆς Τροίας καὶ τὸν πατέρα ᾿Αγχίσην, ἦλϑεν 
εἰς Ἰταλίαν. 

1208 54ᾳ. ἃ δὴ παρώδας] ἐν ὑπερβατῷ ἡ σύν- 
ταξις" ἅτινα δὴ ἀγάλματα σὺν τῷ γηραιῷ πατρὶ πρε- 
σβειώσεται. τουτέστι τιμήσει, τοῖς ἱματίοις καλύψας. 
τὸ δὲ ἑξῆς, παρώσας δάμαρτα καὶ τέκνα καὶ τὸν 
πλοῦτον. Αἰνείου δὲ γυνὴ Κρέουσα Πριάμου ϑυγάτηρ, 
ἀφ᾽ ἧς ἔσχεν ᾿Δσκάνιον καὶ Ἐὐφυλέοντα. ὀμπνίαν 
δε, τὴν συντελοῦσαν πρὸς τὸ ζῆν, παρὰ τὸ πνέω, ἐξ 

οὗ πλουσίαν. πάλῳ᾽ κλήρῳ γὰρ τὴν λείαν διένειμαν. 

1268. τούτῳ μόνῳ πόρωσιν] αἱρέδεως δοθείσης 
Αἰνείᾳ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ὃ βούλεται λαβεῖν αὐτὸν 
ἐκ τῆς πόλεως. προέκρινε τὸν πατέρα καὶ τὰ ἀγάλματα 
τῆς πόλεως, παρεάσας τὸν οἶκον καὶ τὴν γυναῖκα καὶ 
τὰ τέκνα. 

12145.ᾳ. ᾿“ργοῦς τε] «“ἰήτης λιμὴν ἐν Ἰταλίᾳ, 
ἔνϑα φασὶ τὴν ᾿Δργὼ ὁρμῆσαι, καὶ καϑαρϑῆναι ὑπὸ 
Κίρκης ἐκ τοῦ φόνου τοῦ ᾿ἀψύρτου Ἰάσονα καὶ Μήδειαν. 
Φόρκη δέ, λίμνη. ἀπέχουσα Ῥώμης σταδίους πεντα- 

των. 18. ὀπνίαν. 20. λίυνη. 21. καὶ ἀθερί, 
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κοσίους. Μαρδοὶ δέ, ἔϑνος Ἰταλίας. περὶ τὴν λίμνην 
οὐκοῦντες, 

Μαρσιωνέδος ποταΐ καὶ περὶ τοὺς φυτευσίμους 
καὶ εὐλείμονας τόπους τῆς Μαρσῶν τοῦ ἔϑνους χώρας. 

1916. Τιτώνιόν τε χεῦμα] Τίτων ποταμὸς 
Ἰταλίας, ἐγγὺς Κιρκαίου ποταμοῦ" οὗτος δὲ ποταμὸς 
οὐκ εἰς θάλασσαν ῥεῖ, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς γῆς καταπίνεται, 
ὥς φησι καὶ Φιλοστέφανος. 

1218. Ζωστηρίου τε κλιτύν] Ζωστήριον ἐπ’- 
ὥνυμον ᾿ἀπόλλωνος" φησὶν οὖν, ὅτι ἐνταῦϑα διῆγεν ἡ 
Σίβυλλα. γρώνῳ δέ, τῷ κοίλῳ βερέϑρῳ δέ, τῷ 

σπηλαίῳ. 

ἄλλως. καὶ ἐπὶ τὸ μέρος τοῦ ναοῦ τοῦ ᾿Ζπόλλωνος 

τοῦ Ζωστηρίου ὠνομασμένου, ἢ τὴν ἐξοχήν. 
1288. τέ γὰρ ταλαίνῃ μητρί] τῇ ̓ 4σίᾳ" απε- 

τοῦ γὰρ καὶ ᾿Ασίας Προμηϑεύς" ἀπὸ δὲ ταύτης τὴν 
χώραν ἀκουστέον. 

1284, καὶ τροφῷ Σαρπηδόνος] τῇ Εὐρώπῃ" ἐκ 
γὰρ Διὸς καὶ Εὐρώπης Σαρπηδών, Μίνως, καὶ 'Ῥαδά- 
μανϑυς" ἐκ δὲ ταύτης ἡ χώρα τὸ ὄνομα εἴληφεν. 

1986. ὃς πόντος Ἕλλης] πόντος Ἕλλης ὁ “Ελλησ- 
ποντος. αἱ δὲ Συμπληγάδες πέτραι εἰσὶ δύο, ἡ μὲν 

Εὐρώπη πρὸς τῷ Βυξαντίῳ, ἡ δὲ ᾿Δ4σία πρὸς τῇ 

Καλχηδόνι. 
1986. καὶ Σαλμυδησός] κόλπος ἐστὶ τοῦ Εὐξεί- 

νου πόντου" οἰκοῦσι δὲ περὶ αὐτὸν οἱ Θρᾷκες. 

ΒΟΒΙΡΤτ, 8. Φιλοστέφανος) ΕὟ. 28 ΜΏΒΙ]]. [ΕἸν. Ηϊϑι. αττ. 
ΤΙ γ. 82.1 

τιν. 3. Ῥοβὺ οἰκοῦντες Ἰαριθυν 5080]. δᾶ γν. 1276 (1 πιᾶτρ'. 

ΒᾺ. ἴο]. ὅ1ἢ, 4, εὐλείμωνας --- τῶν ἐϑινῶν. 6. κιρκ. πὸ. 
Ἵ. δέει οατὰ γαῖ. 11. σιβύλλα. 18. ἀλλω. 



ΑὉ ΤΥὙΟΘΟΡΗΒΟΝΙΒ ΑΤΈΕ ΧΑΝΌΒΑΜ. 188 

1288. λέμνην τε τέμνων] ὁ Τάναϊς ποταμὸς 
διαιρεῖ ᾿Ζσίαν καὶ Εὐρώπην εἰσβάλλων εἰς τὴν Μαιῶτιν 
λίμνην" ἥν φασι τοσοῦτον εἶναι ψυχράν, ὡς τοὺς περὶ 
αὐτὴν οἰκοῦντας χίμετλαν ποιεῖν ἐν τοῖς ποσίν, ἅπερ 
εἰσὶ τὰ λεγόμενα ἀποκαύματα. καὶ “]ιονύσιος 

Εὐρώπην δ᾽ ᾿Δσίης Ταναϊς διὰ μέσον ὀρέξει, 

ὅς δά 8᾽ ἑλισσόμενος γαίης διὰ Σαυροματάων 

σύρεται εἰς Σκυϑίην τε καὶ ἐς Μαιώτιδα λίμνην. 

1291 5ᾳ. ὄλοιντο ναῦται] Κάρνη πόλις Φοινίκης" 
Φοίνικες δὲ τὴν Ἰνάχου ϑυγατέρα Ἰὼ ἐξ ΄Ζργους ἃἂρ- 
πάσαντες, ἐκόμισαν εἰς Αἴγυπτον τῷ Ὀσίριδι. βοῶπιν 
δὲ καὶ ταυροπάρϑενον εἶπεν, ἐπειδὴ δοκεῖ εἰς βοῦν 
μεταβεβλῆσϑαι" τὸ δὲ πλοῖον, ἔνϑα ἡρπάγη, ταυρό- 
πρῶρον ἦν. 

1204, πλάτιν πορεῦσαι κῆρα] Μέμφις πόλις 
Αἰγύπτου: Μεμφίτῃ οὖν τῷ «Δἰγυπτίῳς. κῆρα δὲ 

αὐτὴν εἶπε, διότι ἀρχὴ πολέμου καὶ στάσεως ἐγένετο 
αὕτη αἰτία ταῖς δυσὶν ἠπείροις. 

1291. Κουρῆτες οἵ τὸν Δία ϑρέψαντες δαίμονες 
ἐν Κρήτῃ, ἀφ᾽ ὧν λέγεται τοὺς Κρῆτας ἀντίποινον, τουτ- 
ἐστιν Εὐρώπην, ἐκ Φοινίκης ἁρπάσαι ἀντὶ τῆς Ἰοῦς. 

1299. τράμπιδος] βαρβαρικοῦ πλοίου τυπώματι 
τριήρους πλοίου. 

1800. Σαρεπτέαν) Σαρεπτία γὰρ πόλις Φοινέκης 
μεταξὺ Σιδῶνος καὶ Τύρου. 

1801. ᾿“στέρῳ) ᾿Ἄστερος δέ, ὅν τινὲς ᾿Δστέριον 
καλοῦσι, βασιλεὺς Κρήτης, ὃς τὴν Εὐρώπην ἔλαβεν. 

ΒΟΒΙΡΤα. ὅ. Ζιονύσιος] Ὠϊοηγβ. ΡῬουΐορ. 14---16. 

αι. ν. ἴ. ὃς φαϑ'. 9. Φοίνικες) Εἰ φοινέκης, αὖ νἱάθξἔαν, 
ΟΟΣΤ. τὰ. 1. 11. ὁσίριδι. 18. ταυρόπωρον. 241. ἁρπάσαντες. 
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1803. ἀλλὰ κλῶώπα Τεύκρου υἱὸς ἐγένετο Σκά- 
μανδρος᾽ τούτοις ἐδόϑη χρησμὸς ἐκεῖ οἰκῆσαι, ἔνϑα 
γηγενεῖς αὐτοῖς ἐπιϑῶνται" παρὰ δὲ τὰ μέρη γινόμενοι 
τῆς Ἰλίου. βρωϑέντων νύκτωρ ὑπὸ μυῶν τῶν ὀχέων 
τῶν ἀσπίδων καὶ τῶν νευρῶν τῶν τόξων αὐτῶν, 
ἀναμνησϑέντες ἔκτισαν τὴν Ἴλιον, ἀφ᾽ οὗ Τεῦκροι οἵ 
Τρῶες" ὡς καὶ Καλλίμαχος 

Τεύκρων ἡνίκα νῆες ᾿Δχαιῶν ἄστεα κήδειν, 

ὅϑεν καὶ ὁ ᾿ἀπόλλων Σμινϑεὺς ἐκλήϑη" σμίνϑοι γὰρ 
παρὰ Κρησὶν οἱ μύες. 

1806. ὧν ἀπὸ σπορᾶς] ᾿4ρίσβη ϑυγάτηρ Τεύκρου, 
ἣν ἔγημε Δάρδανος" ἀφ᾽ ὧν γέγονεν ᾿Εριχϑόνιος. 

1810. ταγῷ μονοκρήπιδι) τῷ μονοπεδίλῳ ἄρ- 
χοντι Ἰάσονι" ὡς καὶ ᾿Ζπολλώνιος 

ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος" ἄλλο δ᾽ ἔνερϑεν 

κάλλιπεν αὖϑι πέδιλον. 

τὰ δὲ κατὰ τὸν Ἰάσονα καὶ τοὺς ᾿Δργοναύτας καὶ 
"Μήδειαν καὶ τὸ χρυσοῦν δέρμα δέον ξητεῖν ἐπὶ λεπτῷ 
παρ᾽ ᾿ἀπολλωνίῳ ἐν τοῖς ᾿Δργοναυτιυκοῖς. 

1811. δρακοντοφρούροις] ταῖς ὑπὸ δρακόντων 
φυλασσόμέναις Θήβαις. 

νάκην] τοῦ δέρματος, ἀντὶ τοῦ ὑπὸ δρακόντων 
φυλασσδομένην. 

1312. ὃς εἰς Κυταιαν)] Κύταια πόλις Κολχίδος" 

οὗ δὲ Κόλχοι ἔϑνος πλησίον Αιγυστένων. 

ΒΟΆΙΡΙΤ. 1. Καλλίμαχος] Ἡγταη. ἴῃ Θίδη. 281. 14. ᾿πολ- 
λώνιος} Ατροι. 1, 1054. 

των. 1. τεύκρου ΔῈ τεῦπκρος ΔΙΑ ὈΙσ ΤΩ. 4. μυιῶν. 
δ. καὶ δάᾶάϊά!, 10. μυῖξς. 19. ἐν τοῖς ᾿ἀργοναυτικοῖς} τῷ 
ἀργοναύτῃ. 20. δρακοντοφρούρθις [0]. ὅ2 5, 29, ΤἸωϑιητοδ 
ΒΆΡΘΙΟΥΙ. φῦ, λυγιστίνων. 
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1518. καὶ τὸν τετράπνην] τὸν τερατώδη ἢ τὸν 
δικέφαλον᾽ αἴ γὰρ δύο κεφαλαὶ τέσσαρας πνοὰς ἔχουσιν. 

ἄλλως. τὸν τερατώδη ἢ δικέφαλον' ἢ μᾶλλον 

τετραπέφαλον" ἵνα καὶ τέσσαρας πνοὰς ἔχωσιν. 

1514. καὶ γυρὰ ταύρων βαστάσας] φασὶν ὅτι 
Αἰήτης ἔϑηκεν ὧϑλον τῷ Ἰάσονι ἐπὶ τῇ λήψει τοῦ 
δέρματος ἀροτριάσαι μετὰ τῶν πυριπνόων ταύρων 
ἐχόντων ἀδαμάντινον ἄροτρον, καὶ δπείρευν ὀδόντας 
δράκοντος᾽ ἐκ δὲ τῶν ὀδόντων αὐτίκα ἀνεδίδοντο 
ὁπλῖται ἄνδρες καὶ ἐμάχόντο αὐτῷ. 

1815. καὶ λέβητι δαιτρευϑεὶς φασὶν ὅτι 
᾿Ιάσων ὑπὸ Μηδείας ἐν λέβητι ἑψηϑείς, πάλιν νέος 
γέγονεν. 

1516 34. ἐρραοῦ] τοῦ κριοῦ" ὁ δὲ Καλλίμαχος, 
τοῦ κάπρον. 

ἀλλ᾽ αὐτόκλητος ηὐτομόλησε γὰρ πρὸς τὸν 
Ἰάσονα. κεραὶς δέ, εἶδος ὀρνέου μικροῦ" λέγει δὲ τὴν 
"Μήδειαν, παρ᾽ ὅσον κατέτηξεν αὑτὴν διὰ τὴν λύπην τῆς 
ἑὁτερογαμίας Ἰάδονος" ἔγημε γὰρ Γλαύκην τοῦ Κρέοντος 
τῶν Κορινϑέων παῖδα. 

1518. τὴν γνωτοφόντιν] ἡ γὰρ Μήδεια τὸν 
ἀδελφὸν αὐτῆς ᾿άψυρτον διώξαντα αὐτὴν καὶ κατα- 

λαβόντα φεύγουσαν λαβοῦσα αὐτὸν ἀνεῖλε, καὶ τοὺς 
παῖδας ἑαυτῆς ὁμοίως ἐν Κορίνϑῳ διὰ τὴν πρὸς 
᾿Ιάσονα ξηλοτυπίαν ἀνεῖλεν αὐτόχειρ. καταλιπὼν δὲ 
αὐτὴν ὃ Ἰάσων ἔγημε Γλαύκην. 

1819. εἰς τὴν λάληϑρον]͵] τὴν ᾿Δργὼ λέγει" λά- 
ληϑρον δέ, ἐπειδή. φασιν, ἐκ τῆς φηγοῦ τῆς ἐν Ζω- 

ΒΟΈΙΡΙΤ, 14, Καλλίμαχος] ΒῪ. 888. 
ΠΌΝΝ 

των. ὅ, 11. φασὶ» φῆ. 18, αὐτὴν. 238. φησὶν. 
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δώνῃ ξύλον εἶχε φωνῆεν᾽ καὶ Καλλίμαχος φωνήεσσαν 
αὐτὴν ἐχάλεσε. κίσσα δέ, ἐπειδὴ τὸ ὄρνξον μιμητικόν 
ἔστι φωνῆς ἀνθρωπίνης, ὡς καὶ ἡ ̓ Δργώ. 

1520. φϑογγὴν ἐδώλων) σανιδωμάτων, ἀπὸ 
τῶν Χαονικῶν᾽ ἔστι δὲ ἔϑνος Ἠπείρου, ἔνϑα τὰ τῆς 
᾿Φργοῦς ξύλα ἠνέχϑη. 

1522 5ᾳᾳψ. ἀδκέρας ἀνειρύδας]) τὰ ὑποδήματα" 
προείρηται δὲ ἡ ἱστορία αὕτη ἐν τοῖς περὶ τοῦ ᾿ά4κά- 
ἱαντος. 

ὁ Φημίου παῖς] ἀντὶ τοῦ Φημιάδου" Αἰγεὺς 
γὰρ Φημίου ἦν παῖς, Αἰγέως δὲ Θησεύς. 

1826. πάλαι δοκεύσει] Θησεὺς ὑπόνοιαν παρ- 
ἔσχεν ὅτι μέλλει τυραννεῖν ἐν ᾿άϑήναις" διὸ φυγὼν 
ὥχετο εἰς Σκῦρον πρὸς Πυκομήδην, κἀκεῖσε δὲ νεω- 
τεριξόμενον εὐλαβηϑεὶς “Πυκομήδης μή ποτὲ τῇ ἀρχῇ 
ἐπιβουλεύσῃ, κατεκρήμνισεν αὐτόν, καὶ οὕτως ἀπέϑανε. 

18215α. σὺν ϑηρὶ βλώξας] Θησεύς. φησι, σὺν 
τῷ Ἡρακλεῖ ἐλϑὼν εἰς Σχυϑίαν πρὸς τὰς ᾿Δμαζόνας, 
διπλοῦν παρεσκεύασε τὸ νεῖκος εἰς τοὺς “Ἕλληνας, διὰ 
τὸν ξωστῆρα καὶ δι’ ᾿Δντιόπην τὴν ᾿Δμαξόνα, ἐξ ἧς 
καὶ ἔσχεν ππόλυτον. δηΐας δέ, τῆς Ἥρας" πολεμία 
γὰρ ἦν τῷ Ἡρακλεῖ. τροπαίας δέ, τῆς Ἥρας, παρ᾽ 
ὅσον καὶ αὐτῇ οἵ νικῶντες, ὥσπερ τῷ Διί, τρόπαιον 
ἀνετίϑεσαν: ἐθήλασε δὲ ὁ Ἡρακλῆς τὴν Ἥραν παῖς 
ὦν" διὸ καὶ ἀπηϑανατίσϑη. Μύστην δὲ αὐτὸν εἶπε, 
διότι ἐμυήϑη ἐν ᾿Ελευσῖνι τὰ μυστήρια. 

ΒΟΒΙΡΤΤ. 1. Καλλίμαχος] Ετ. ἱποθτῦ. 8. προξέρηται --- 
᾿Δκάμαντος] ϑιρτα δ γν. 494. 

τ. ν. 14. κῦρον πρὸς λυκομήδειαν. 21. ϑηΐσας. ἤρας. 
22, τροπαιᾶξ:ςὨἩ 4. ἤραν. 
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1829. ξωστηροκλέπτη ς] τὸν γὰρ ξωστῆρα Ἵππο- 
λύτης ἔλαβεν. ἄϑλον δὲ ἦν τοῦτο τοῦ Εὐρυσϑέως" 
ὡς καί φασιν 

ἔχτον ᾿Δμαζξονίδος κόμισε ξωστῆρα φαεινόν. 

ὁ δὲ Θησεὺς αὐτὸν λαβὼν δέδωκεν Ἡρακλεῖ" αὐτὸς 
δὲ τὴν Ἱππολύτην ἠγάγετο, ἐξ ἧς ἔσχε τὸν σώφρονα 
“Ἱππόλυτον. 

1581 5ααᾳ. Ὀρϑουσίαν] ἡ Ἄρτεμις" νῦν δὲ τὴν 
᾿Δμαξόνα λέγει τὴν ᾿ππολύτην. Ἔρις καὶ Δάγμος 
καὶ Τήλαμος καὶ Θερμώδων ποταμοὶ περὶ Σκυϑίαν'" 
᾿Ακταῖον δέ, ὄρος Σκυϑίας. 

1382, ἧς αἱ ξύναιμοι παρϑένοι) Νεπτουνὶς ἡ 

“Ἱππολύτη ἐκαλεῖτο, ἀφ᾽ ἧς καὶ αἱ ᾿Δμαξόνες Νεπτου- 
νίδες᾽ ἐπεστράτευσαν δὲ τῇ ᾿Αττικῇ αἵ ᾿Δμαξόνες καὶ 
νικηϑεῖσαι παρεγένοντο εἰς Ἰταλίαν. 

1842, χώραν τ᾽’ ᾿Εορδῶν] ᾿Εορδοὶ οἵ Μακεδόνες" 
Γαλάδρα δὲ πόλις Μακεδονίας. Πηνειὸς δὲ ποταμὸς 
Θεσσαλίας, μέχρι ἧς ὃ Ἶλος ἐκράτει. 

1341. τὸν ξξάπρυμνον͵ ξὃξ γὰρ ναῦς ἔχων ὃ 
"Ηρακλῆς εἰς Τροίαν ἦλθεν, ὡς Ὅμηρος 

ἕξ οἴῃσι σὺν νηυσί. 

1848. αἰπὺν δὲ πάγον, τὴν Ἴλιον, διὰ τὸ εἶναι 
αὐτὴν ὑψηλήν᾽ καὶ γὰρ ὀφρυόεσσα καλεῖται παρ᾽ 

Ὁμήρῳ. 
1549 5α. τὸν ἡ παλίμφρων] οἱ μὲν τὴν Ἥραν 

ΒΟΒΙΡῚΤ, 4, ἕκτον --- φαεινόν] Οδιταϊΐβ ἄ6 ἸΔΡοσΡαΒ ΗοΥ- 
ΟΌΝ 5 (αὐοᾶ ἴῃ οαα, ΒορΒΟΟἾ 15 δύο ΤΥϑοιίπῖδβ Ἰοριῦαχ) γ. 6. 
20. Ὅμηρος] 1]. Εἰ 641. 34, Ὁμήφῳ] Π!. Χὶ 411. 

ας γι ἅ, ὁμαξονίδας. 17. γάλαδρα --- μακελο, 18. 
ἱυέχρι ἧς ΒΌΡΡΙΘΥΪ... 21, οἴηισι ὁΧ οἴηισι ὁουτ. ζ9). ὅ. τὸν ἡ 
ἴο ἤραν. 
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ἀκούουσι" παλίμφρων γὰρ ἦν τῷ Ἡρακλεῖ" πρῶτον 
γὰρ αὐτὸν μισοῦσα, ὕστερον γαμβρὸν ἐποίησε. Γορ- 
γάδα δέ, τὴν ἐμποιοῦσαν φόβον διὰ τὴν γοργότητα. 
καϑιερώσει δέ, ἀντὶ τοῦ ϑεὸν ποιήσει. 

πημάτων δὲ ἀρχηγέτις, ἐπειδὴ παραιτία τῷ 
Ἡρακλεῖ τῶν ἄϑλων ἐγένετο. ἄλλοι δὲ ταῦτα ἐπὶ τῆς 
᾿4ϑηνᾶς ἀκούουσι" καὶ παλέμφρονα μὲν τὴν συνετήν, 
Γοργάδα δὲ τὴν Γοργόνα" πημάτων δὲ ἀρχηγέτις, 
ἐπειδὴ προηγεῖτο τῷ Ἡρακλεῖ ἐν τοῖς πόνοις βοηϑοῦσα 

αὐτῷ, καὶ καϑιερώδσει καὶ ϑεοποιήσει. 
ἄλλως. ἡ ἐναντία τῷ Ἡρακλεῖ φρονοῦσα Γοργώ. 
1351 5ᾳ. αὖϑις δὲ κέρκοι] Τυρσηνὸς καὶ Δυδὸς 

ἤάτυος τοῦ βασιλέως ἀυδῶν ἦσαν παῖδες" τούτων “υδὸς 

μὲν κρίσει τοῦ πατρὸς τῆς “υδίας ἐβασίλευσε, Τυρδη- 

νὸς δὲ ἀπάρας ἦλϑεν εἰς Τυρσηνίαν καὶ κρατήσας 

τῶν τόπων ἐβασίλευσε. 
Κίέμψος δέ, κώμη Δυδίας" ὁ δὲ Πακτωλὸς ποτα- 

μὸς “υδίας χρυσοῦν ψῆγμα ἔχων, διὸ καὶ χρυσεργά. 
λίμνην δὲ λέγει ἤτοι τὴν Γυγαίαν, ἢ τὴν ᾿Δσκανίαν. 
πλησίον δὲ “υδίας εἰσὶ τὰ 'άριμα ὄρη, ὅπου φησὶν 
Ἡσίοδος εἶναι τὴν ᾿Ἐχιδναν᾽ ταύτῃ δὲ συνεμίγη ὃ 
Τυφών. 

1352ϑχ, Πακτωλοῦ ποτά] Πακτωλὸς ποταμὸς 

“υδίας χρυσοῦ ψήγματα ἔχων" ὥς φησι καὶ ἄλλως 
Πακτωλοῦ χρυσέοισιν ἐπ᾽ ἀνδήροισι ϑᾶσσον. 

1856, δεινὴν Διγύστινοισι] δεινὴν πάλην τοῦ 

δόρατος τοῖς Διγυστένοις καὶ τοῖς ἀφ᾽ αἵματος τῶν 

ΒΟΒΙΡΤ. 21, Ἡσίοδος] ΤΏΘορ,. 804. 

τιν. 10. καὶ δοΐθ καϑιερώσει ΒΆΡΡΙΘΥΙ. 20, Ἄριμα] 
εἰνάριμα. 5. ἐπανδήροισι. 260. λυγιστίνοισι. Ὡς, λυγι- 
στίγνοις. 
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Θρακῶν Γιγάντων τὴν ῥίξαν ἔχουσιν, ἐν τῇ μάχῃ 
μίξαντες. 

ἄλλως. ἢ δεινὴν δίξαν Γιγάντων, ἢ δεινὴν λόγχῃ 
πάλην. ὃ καὶ βέλτιον. Σιϑῶνας δὲ καλεῖ τοὺς Γί- 
γαντας, διὰ τὸ ἐκ Θράκης γεγονέναι. Σιϑὼν δὲ ἡ 
Θράκη" οἵ δὲ Γίγαντες ἐνταῦϑα περὶ τὰς Πιϑηκούσας 
ὥκουν νήσους. 

1862. λοῖσϑος δ᾽ ἐγείρει γρουνός] γρουνός, 
ὁ ᾿4λέξανδρος" ἀρχαίαν δὲ ἔριν λέγει τὴν ἀπὸ Ἰοῦς 
τῶν δύο ἠπείρων. 

1869. πρῶτος μὲν ἥξει] Δαπέρσαι δῆμος τῆς 
᾿Αττικῆς, ἔνϑα ᾿Δγαμέμνονος Ζιὸς ἱερόν ἐστιν᾽ ὁ ὁμώ- 
νυμὸς οὖν τῷ Δαπερσίῳ “Ιιὶ ὃ ᾿ἡγαμέμνων, ὅστις ἐπὶ 
Ἴλιον ἐστράτευσεν. 

1814. ὁ δεύτερος δὲ τοῦ πεφασμένου κέλωρ] 
ὁ Ὀρέστης μετὰ τὸ ἀνελεῖν Αἴγισϑον χρησμὸν ἔλαβεν 
τέλλεσϑαι εἰς ἀποικίαν" ὁ δὲ συντάξας ἐκ διαφόρων 

λαούς, οὖς ἐκάλεσεν Αἰολεῖς, διὰ τὸ ἐκ ποικίλων 

τόπων εἶναι, ἦλθεν εἰς Δέσβον᾽" καὶ αὐτὸς μὲν ταχὺ 
ἀποθανὼν πόλιν κτίσαι οὐκ ἠδυνήϑη᾽ ἀπόγονος δὲ 
μετὰ ἑκατὸν ἔτη ἐκυρίευσε τῆς Δέσβου καὶ πόλιν ἔκτισδ. 
κἕέλωρ οὖν ὃ ἀπόγονος" ὁ γὰρ λόγος ἀκονόμενος περὶ 
τοῦ Γρὰ καλλίων. 

ἄλλως. ἄμεινον τὸν Γρᾶν ἀκούειν κέλωρ οὖν 
ὁ δεύτερος υἱὸς καλεῖται" ἔστι δὲ ὃ Γρᾶς υἱὸς Ὀρέστου. 

1815. ἐν ἀμφιβλήστροις] παρ’ ὅσον δίκην 
ἐχϑύος ἐμπεσὼν ἐν τῷ χιτῶνι ᾿Δἀγαμέμνων ἀνήρητο. 

1818. δρυηκόπου] τοῦ δρυτόμου γένος" λέγει δὲ 
τὸν Κόδρου υἱὸν Νηλέα. 

1. Υ. 6, πιϑήκους. 1ὅ. ὃ δεύτερος ἴο]. ὅ8:., 40, γραῦς. 
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τρίτος δ᾽ ἄνακτος] τρίτον τὸν Νηλέα φησὶ τὸν 
Κόδρου εἰς ᾿4σίαν παραγενέσθαι" δρυηκόπον δὲ λέγει 
τὸν Κόδρον, ἐπεὶ πολεμούντων “ακεδαιμονέων τοῖς 

᾿Δἀϑηναίοις, χρησμὸν ἔλαβον οἱ “ακεδαιμόνιοι φυλάτ- 
τεσϑαι κτείνειν τὸν τῶν ᾿4ϑηναίων στρατηγόν᾽ μαϑὼν 
δὲ ὁ Κόδρος, ἔλαβεν ὑλοτόμου σκευὴν καὶ ἀποκτείνας 
τινὰ Δακεδαιμόνιον ἐπιτηδὲς ὡς φρυγανιξόμενον, καὶ 
αὐτὸς ἀνῃρέϑη μαϑόντες δὲ τοῦτο “ακεδαιμόνιοι 
ἀπηλλάγησαν" υἱοὶ δὲ Κόδρου ἦσαν Νηλεὺς καὶ Μέδων" 

κληρωϑεὶς οὖν ὁ Μέδων βασιλεύειν, ἐλθὼν ὁ Νηλεὺς 
εἰς Ζελφοὺς ἔλαβε χρησμὸν στέλλεσϑαι ἐπὶ χρυσοῦς 
ἄνδρας, δείξειν δὲ αὐτῷ τὴν ϑυγατέρα. παραγενόμενος 
δὲ εἰς ᾿ἀϑήνας, ἤκουσε τῆς ϑυγατρὸς γυμνῆς τυπτούσης 
τὸ ἐπείσιον καὶ λεγούσης 

δίζεο σεῦ μάλα ἐς ϑαλερὸν πόσιν, ἢ ἐς ᾿άϑήνας, 

ἢ ἐς ΜΜίλητον᾽ κατάξω πήματα Καρσί. 

1819. τὴν τευχοπλάστιν]) τὴν τοῦ κεραμέως 
λέγει ϑυγατέρα: Βακχησίαν δέ, τὴν Καρικήν, ἀπὸ 
Βάκχου τοῦ κτίσαντος τὸ ἐν Μιλήτῳ μαντεῖον" ὁ δὲ 
Νηλεὺς χρησμὸν εἰλήφει ἐκεῖ οἰκεῖν, ἔνϑα ἂν παρϑένος 
αὐτῷ δῷ γῆν ὕδατι βεβραγμένην᾽ ἐλϑὼν δὲ εἰς Μέ- 
λητον παρεκέλευσε κεραμέως ϑυγατέφρα δοῦναι αὐτῷ 

πηλὸν εἰς σφραγῖδα ἡ δὲ προϑύμως δέδωκεν" ὃ δὲ 
Νηλεὺς ἐκράτησε τῆς Μιλήτου καὶ ἔκτισε τρεῖς πόλεις. 

1388 5ᾳ. Φϑειρῶν ὄρειαν) Φϑεῖρες ὄρος Καρίας, 
διὰ τὸ πολλοὺς φϑεῖρας ἔχειν, οὗς οἵ καρποὶ τῆς πίτυος 
ποιοῦσι. τὰ λεγόμενα στροβέίλια. 

ΒΟΒΙΡΤΊ, 1ὅ8α. δίέξζεο --- Καρσί] γΘγβαβ. 805 οἰξδηὺ Εΐγια. 
Μ, ρ. 168, 1, ἈΌῚ οὗ, Θαῖϑῆ,; Εΐγχα. Ἐ]ου. Ρ. 47 ΜΠ]οΥ, 

των. Ἴ. ἐπίτηδες. 1ὅ. σεῦ. 16. κόρσιν. 26. οὗς] ἃς. 
ὩἾ, ποιοῦσι] Ναμ φύουσι 
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τὸν πρωτόμισϑον) πρῶτοι γὰρ οἱ Κᾶρες ἐμι- 
σϑοφόρησαν εἰς ἐπικουρίαν, ἤγουν ἐπὶ μισϑῷ συν- 
ἐμάχησαν. 

1988 ἐαᾳ. ὅταν κόρη κασσωρίς] κασσωρὶς ἢ 
πόρνη δοκεῖ δὲ ἡ τοῦ Νηλέως ϑυγάτηρ ἀσελγὴς 
γενέσϑαι καὶ ὑπό τινος τῶν βαρβάρων φϑαρῆναι" τῷ 
δὲ Νηλεῖ τοῦ ϑεοῦ εἰπόντος τὴν ϑυγατέρα δείξειν, 
ὅπου δέοι χτίξειν, ἀποβάντων αὐτῶν εἰς Μίλητον 
ἀποσυραμένην τοὺς μηροὺς εἰπεῖν ,.τίς ϑέλει μοι συν- 
ουσιάσαι;““ συνεὶς δὲ ὁ πατὴρ αὐτῆς τὸν λόγον, ἐκεῖ 
κατῴκησδ. τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" ὅταν ἡ τοῦ Νηλέως 
ϑυγάτηρ τύπτουσα εἰς τὸ αἰδοῖον χλευάσῃ τὰ νυμφεῖα 
πρὸς τὰ τῶν βαρβάρων κηλωστά, τουτέστι εἰς τοὺς 

παρὰ τοῖς Καρσὶ κοινοὺς τόπους, ἐν οἷς αἱ ἑταιρίδες 

τρίβουσι" κηλωστὰ γὰρ ἐκαλοῦντο. 
138854ᾳ. οἱ δ᾽ αὖ τέταρτοι] «“ύμας βασιλεὺς 

Δωριέων. ΖΦ υμάντειαν δὲ σπορὰν λέγει τοὺς Ζωριεῖς. 
ἡγήσατο δὲ τῆς ἀποικίας αὐτῶν τῆς εἰς Κνίδον ἵππό- 
της ὁ ᾿Δλήτουος Δάκμων δὲ ὄρος Περραιβίας, ἔνϑα 
ὥκουν “Ιωριεῖς. Κυτίνιον δέ, πολίχνιον ΦΙωριέων" 
σημαίνει δὲ κατ᾿ ἄμφω τοὺς “Ζωριεῖς. λείπει δὲ ὁ 
καί σύνδεσμος, ἵν᾿ ἦ καὶ Κόδροι' δηλοῖ γὰρ τοὺς 
᾿Αϑηναίους, ἀπὸ Κόδρου βασιλέως ᾿4ϑηνῶν᾽ μετέσχον 
ὃὲ ᾿4ϑηναῖοι τῆς ἀποικίας τῶν Ἡρακλειδῶν. Κόδροι" 
οὗ ᾿ἀϑηναῖοι, ἀπὸ Κόδρου" λείπει ὁ καί σύνδεσμος, καὶ 
Κόδρον" λέγει δὲ τοὺς ΖΙωριεῖς. 

1893, τῆς παντομόρφου] τῆς εἰς πᾶν εἶδος 
μεταβαλλομένης Μνήστρας ϑυγατρὸς ᾿Ερυσίχϑονος. 
᾿Ἐρυσίχϑων τιξ υἱὸς Τριόπα, ἐξέτεμε τὸ ἄλσος τῆς 

των. 11, κατῴκισεν. 18, εἰσηγήσατο. 19, περαιβέας. 

10 

15 



σι 

10 

18 

20 

Ὁ 

102 ΞΟΗΟΙΙΑ ΝΕΤΈΒΑ 

Ζήμητρος᾽ ἡ δὲ ὀργισϑεῖσα ἐποίησεν αὐτῷ ἐκφυῆναι 
λιμὸν μέγαν, ὥστε μηδέποτε λήγειν τῆς πείνης" εἶχε 
δὲ οὗτος ϑυγατέφα Μνήστραν φαρμακίδα, ἥτις εἰς 

πἂν εἶδος ξώον μετεβάλλετο, καὶ ταύτην εἶχε μέϑοδον 
τοῦ λιμοῦ ὁ πατήρ᾽ ἐπίπρασκε γὰρ αὐτὴν καϑ' ἑκάστην 
ἡμέραν καὶ ἐκ τούτων ἐτρέφετο" ἡ δὲ πάλιν ἀμείβουσα 
τὸ εἶδος φεύγουσα πρὸς τὸν πατέρα ἤρχετο' ὁ δὲ 
᾿Ερυσίχϑων Αἴϑων ἐκαλεῖτο, ὥς φησιν Ἡσίοδος, διὰ 
τὸν λιμόν. πτερὰ δὲ νῦν τὰ ἔσχατα τοῦ ἀρότρου. 

189154ᾳ. ὁ Φρὺξ δ᾽ ἀδελφῶν] περὶ τοῦ Μίδου 
λέγει, ὅστις πολλὰ μέρη κατέδραμε τῆς Θράκης" οὗτος 
οὖν, φησι, τὸ αἷμα τῆς Κλεοπάτρας τιμωρούμενος τὴν 
τροφὸν τοῦ νεκροτάγου Μίνωος πορϑήσει, τὴν Εὐρώπην. 
τοῦ νεκροτάγου δέ, τοῦ τοὺς νεχροὺς δικάξοντος καὶ 

ἐξάρχοντος αὐτῶν, ὡς καὶ Ὅμηρος μαρτυρεῖ. 
1401. ὃς δή ποτ᾽ ᾿ἀμφώδοντος λέγονται ἐν 

Φρυγίᾳ εἶναι δύο λόφοι καλούμενοι Ὄνου Ὦχτα, ἅπερ 
ὁ Μίδας κρατήσας καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς λῃστὰς ἀνελὼν 

ἤκουσεν ἔχευν ὦτα ὄνου" οἵ δέ φασιν, ὅτι ἔχων ἀληϑῶς 
ὦτα ὄνου ἀπέκοψεν αὐτά᾽ ὅϑεν καὶ ἐπιφέρει δαπταῖς 
τιτύσκων αἵἱμοπώτῃσιν φόβον" οἷον διὰ τὸ αἷμα 
καὶ τὰ τραύματα ἀποσοβῶν τὰς μυίας" οἱ δέ φασιν, 
ὅτι ὀξέως ἤκουσε καὶ διὰ ταῦτα ταύτην ἔσχε τὴν 
ὀνομασίαν λέγει γὰρ ᾿Δριστοτέλης τὸν ὄνον πολλὰ 
ἀκούειν. 

ΒΟΒΙΡῚΎ, 8. Ἡσίοδος] ΠΟοσῦτα μαηὸ ἰγϑοΐαν! ΜΑΥΟΙ ΒΟ 66] 
ΗΘβιοαϊ οὔθ. ΒὙαρτατη. Ρ. 888, οβύθῃθῃβ 6188, ἐσδάθυθ ᾿Γζθύζϑμ. 
ατδτωσαδδίοιβ ργοοα] ἀπ 10 Ορρ. 868 ἴῃ χταθαΐθ βαρυϊ. 15. Ὅμη- 
ρος] Οᾶ. 1 ὅ68 8αα. 34. ᾿ἀριστοτέλης] 6 ροῃθοταῦ. δϑηΐτα, Ὗ οδΡ. 
2 ρ». 7810 18. 

4 

τω Υ. 8, μνῆστραν. 10. ὁ Φρὺξ [0]. ὅ45 τηᾶγρ΄. βὰρ., 
18.14. νεκροπάγου. 10. δὴ πότ᾽. 591. αἵμοπότῃσι. 22, μύας. 
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14095.α. πολλῶν δ᾽ ἐναλλάξ) πολλοί, φησι, 
πόλεμοι ποτὲ ἐν ᾿Δσίᾳ, ποτὲ δὲ ἐν Εὐρώπῃ ἔδονται. 
Κανδαῖος δὲ καὶ Μάμερτος ὃ Ἄρης. 

1412. ἡπιμηϑέως τοκάς}] ἡ ̓ Δσία ἐξ Ἰαπετοῦ 
γεννᾷ ᾿Επιμηϑέα. 

1418. Περσέως ἕνα] οἷον Πέρσαι ἐκ τοῦ Περσέως 

τοῦ Ζανάης τὸ γένος ἔχουσι. 
1414. τῷ ϑάλασσα μὲν βατή)] ὁ Ξέρξης ἐκφοβῶν 

τοὺς Ἕλληνας, τὸν μὲν “Ἑλλήσποντον ἔχωσε, τὸν δὲ 
᾿Ἄϑω τὸ ὅρος κόψας ἐποίησε ϑάλασσαν. 

1410. πηδοῖς δέ, ταῖς κώπαις" καὶ Ὅμηρος 

ἀνερρίπτουν τ᾽ ἅλα πηδῷ. 

1417. οἶκοι Μαμέρσας] οἶκοι τῆς ᾿Δἀϑηνᾶς, ἡ 
᾿Δττική., Δαφρία δὲ καὶ Μάμερσα ἡ ᾿Δἀϑηνᾶ. τὸ 
ἑξῆς" οἱ δὲ οἶκοι τῆς ᾿4ϑηνᾶς σὺν τοῖς ξυλίνοις τείχεσι 

κατακαέντες τὸν ᾿“πόλλωνα αἰτιάσονται καὶ καταμέμ- 
ψονται διὰ τὸν χρησμόν, ὡς ἀπατήσαντα αὐτούς. 

1418, σὺν καλίνοις τειχέων] ὅτε ὁ Ξέρξης ἐπὶ 

Ἑλλάδα ἤρχετο, ἐχρήσϑη τοῖς ᾿Αϑηναίοις τόδε 
τεῖχος Τριτογενείων ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα Ζεύς. 

οἱ δὲ τοῦτο κακῶς ἐκλαβόμενοι κατεσκεύασαν ἐν τῇ 
ἀκροπόλει ξύλινον τεῖχος, ἐν ᾧ οἵ εὑρεϑέντες πάντες 
ἀνῃρέϑησαν ὑπὸ τῶν Περσῶν" Θεμιστοκλῆς δὲ τηνι- 
καῦτα στρατηγῶν συνεβούλευσεν αὐτοῖς τεῖχος ξύλινον 
τὸν χρησμὸν τὰς ναῦς αἰνίττεσθαι" διὸ πεισϑέντες 
κατεναυμάχησαν τὸν Πέρσην, εἰς τὰς τριήρεις ἐμβάντες" 
ἡ δὲ ναυμαχία ἐγένετο ἐν Σαλαμῖνι. 

ΒοΒιρυν. 11. Ὅμηρος] Οᾶ, ν ἴ8. 19. ἐχοήσϑη --- τόδε] 
Ἡοτγοαοῦ. ΨΠ,, 141. 

ς ᾽ ’ “" 

ων. 8. ἡμᾶάμερτος. . δαναΐς. 

ΤΥ ΚΟΡΒσοι, ΑἸθχδμᾶτα, ϑὰ. ἈΙΏΚΕΙ. 13 
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1419. τὸν χρησμολέδχην)] φασὶν ὅτι ἐν τῷ 
τρίποδι χάος ἦν μέγα, ὅϑεν τὰ μαντεύματα ὡς ἐκ 
τοῦ “Ἧιδου ἀνήρχοντο ἅπερ ὁ ᾿Ζ“πόλλων ἐσαφήνιξεν. 

1422.-8, καρποτρύόφος δρῦς] ἀπὸ ἑνὸς καρποῦ 
τοὺς ὅλους ἐδήλωσε. δίπλακα δέ, ἐπειδὴ διπλῆν ἔχει 
ἢ βάλανος τὴν σκέπην. ἀγρίας τ᾿ ὀρειϑαλῆς, 
βοτάνη ἡ ἄγρωστις ἐν τῷ ὄρει ϑαλλουσα. 

1424, ἅπας δ᾽ ἀναύρων νασμός] ἰστέον ὅτι 
ὑπερβολικῶς εἶπεν, ὡς πάντες οἷ ποταμοὶ ἐξηράνϑησαν 

ἐκ τοῦ πλήϑους τῶν Περσῶν, ἀλλ᾽ ἢ μόνος ὁ ἐν τῇ 
᾿Δττικῇ Ἰλισσός, ἐν Θεσσαλίᾳ Ὀνόχωνος καλούμενος, 
ὥς φησιν Ἡρόδοτος. 

1426. κύφελλα] τὰ νέφη, διὰ τὸ κοῦφα εἶναι" 
λέγει δὲ νῦν τὸ πλῆϑος τῶν βελῶν. 

1429. Τοκρῶν δ᾽ ὁποῖα] ὁ Ξέρξης, φησί, φοβηϑεὶς 
φεύξεται ἐπ᾽ ὀλίγον χρόνον ἀνθϑήσας καὶ κρατήσας, ὡς 
τὸ ἐν Ποκροῖς δόδον ϑᾶττον μαραινόμενον δι᾽ ἀσϑένειαν. 

1482, λυκοψίαν] τὴν ἐρημίαν μόσυνα δὲ φη- 
γότευκτον λέγει τὰς ναυμαχίας" εἰώϑασι γὰρ ἐν 
ταύταις μηχανᾶσϑαι καὶ ποιεῖν πύργους ξυλίνους. τὸ 

ἑξῆς, μόσυνα φηγότευκτον ἄγχι παμφαλώμενος 
ὡς λυκοψίαν κνεφαῖαν κόρην, χαλκηλάτῳ κνώ- 
δοντι καὶ τὰ ἑξῆς. οὕτως οὖν, φησι, φεύξεται ὁ 
Ξέρξης νικηϑεὶς ἐν Σαλαμῖνι, ὡς κόρη ἐν ἐρημίᾳ. 
νύχτωρ ὑπὸ τινος ἐκφοβουμένη μετὰ ξίφους. 

1486---. δειναῖσιν ἀρχαῖς] ταῖς δειναῖς ταῖς 

ἀρχαῖς τοῦ ὕδατος. πάλας, παλαίστρας. γράφεται 

ΒΟΕΡΤῚ. 12, Ἡρόδοτος] ΥἹΙ, 496. 

τ. γ. ὅ. διπλὴν. 8. ἱστέον. 11. ἐλισσός. οἰνόχων 
οοἄ, Ὀνόχωνος οὐτπὰ ραϊδῦ. τϑοοηουϊουβ Ηθγοάουῦ! βου ρ8,. 
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δὲ καὶ πόλας, τοὺς φυγάδας" γράφεται καὶ πέλας 

γαίης. 
1488. βουστρόφοις χϑονός} ἀντὶ τοῦ τοῖς 

πεδίοις ἀπὸ τῆς τῶν βοῶν ἀρόσεως, ἤτοι ταῖς ἀρου- 
μέναις ὑπὸ βοῶν. 

1489. ἕως ἂν αἴϑων)] ἕως ἂν ὁ Μακεδὼν ᾿4λέ- 

ξανδρος. ἐλϑὼν καταπαύσῃ τὸν πόλεμον κυριεύσας καὶ 

μοναρχήσας. ἡ δὲ Ὀλυμπιὰς ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰς Πύρρον 
τὸν ᾿Αχιλλέως καὶ Ἕλενον τὸν Πριάμου τὸ γένος τὸ 
ἀνέκαϑεν ἀνέφερεν, ὥς φησι Θεόπομπος καὶ Πύρανδρος. 
ἀναφέρεται δὲ ὃ Πύρρος εἰς Αἰακόν, ὁ δὲ Ἕλενος εἰς 
Ζάρδανον. 

1441--4, Θεσπρωτός] διὰ τὸ τὴν μητέρα αὐτοῦ 
Ἠπειρῶτιν εἶναι, Θεσπρωτός. Χαλάστρα δὲ πόλις 
καὶ λιμὴν Μακεδονίας, ἀφ᾽ ὧν ὅλην Μακεδονίαν δηλοῖ. 

1442. πρὶν ἤ ϑ᾽ ὁμαίμων] ὁμαίμων τῶν Περσῶν, 
παρ᾽ ὅσον ἀμφότεροι ἀπὸ Περσέως" ὃ γὰρ ᾿Δλέξανδρος 
καὶ ὃ Ξέρξης ἀπὸ Ἡρακλέους τοῦ Περσείδου, οἵ δὲ 
Πέρσαι ἀπὸ Περσέως. 

1448. 4ργεέων πρόμους]γράφεται καὶ κταίων" 
᾿Ακταῖοι δὲ οἱ ̓ 4ϑηναζῖοι" ἀπῴκισαν δὲ μετὰ τῆς Μηδείας 
εἰς Πέρσας τινὲς τῶν ᾿Δϑηναίων᾽ νῦν οὖν ᾿4ϑηναίους 
λέγει τοὺς Πέρσας διὰ τὴν ἀποικίαν' ἀναγκάσει δέ, 
φησι, τοὺς Περσῶν ἡγεμόνας φοβηϑέντας κολακεῦσαι 

αὐτὸν καὶ ὑποταγῆναι. 

ΒΟΆΙΡΤΤ. 10. Θεόπομπος) ΕὟ. 282 ΜῈΘ6]]. [ΕἸν. Ηξδυῤ, ΟτΥ. 
10.817. πΠύρανδρος] ΕὙ. 2 ΜΏΘ]]. [ΕἸτ. Ηρ δ, τ. ΤΥ Ῥ. 486.] 

τιν. 1. τὰς. 10. Πύρρανδρος Ο. α. ΜύΘΙοΣ Βὺν. Ἡϊδο, 
αν. Ὁ Ῥ. 486. 18. ϑεσπρωτός [0]. ὅ45, 14, χαλαστρα. 
18, ἡρακλέος. 20. ἀργείω. 21. ἀπῴκησαν β΄ομθον ἴῃ ΝΜ. 
Βδοη. ΧΧΧΤΥ͂ (1819) Ὁ. 469. 
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1446. ᾧ δὴ μεϑ’ ἕκτην) ἀδελφός μού, φησι, 
μετὰ ἕξ γενεάς, ἀντὶ τοῦ ἐκ πολλοῦ συγγενής" λέγει 
δὲ τὸν Ταρπίνιον' οὗτος γὰρ ἀπὸ ῬῬωμύλον ἕκτος 
ἐστὶν οὕτως. Ῥωμύλος" Μύαλος: Πομπήιος" Ἰάλιος" 

Ὀστίνιος" "ἄγγυς Μάρκος" Καρπίνιος Πρίσκος" Ἑρπίνιος 

Τύλλιος" Ταρπίνιος᾽ ἕκαστος γὰρ αὐτῶν δυσὶ καὶ 

πλείοσιν ἐχρῶντο τοῖς ὀνόμασιν. ἕχτος οὖν «ὁ Ταρ- 
πένιος ἀπὸ Ῥωμύλου: ὃ δὲ Ῥωμύλος, ὥς φασιν, 
“Αἰνείου ἦν υἱός. 

ἄλλως. Ῥωμαῖοι καὶ Μακεδόνες ἔσχον μετ᾽ ἀλ- 
λήλων πόλεμον, καὶ πολλάκις καὶ ἐν χέρσῳ καὶ ἐν 
ϑαλάσσῃ ἐπολέμησαν. ὕστερον μέντοι συνέβη κρατη- 
ϑῆναι τὸν τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸν ὑπὸ Μακεδόνων 
ξῶντα, καὶ πάλιν ᾿4λέξανδρόν τινα συγγενῆ ᾿4λεξάν- 
δρου ἀναιρεθῆναι ὑπὸ Ῥωμαίων" καὶ τοῦ σώματος 
αὐτοῦ κρατουμένου ἠμείψαντο᾽ καὶ οἵ μὲν Ῥωμαῖοι 
ἀπέδοντο τὸν νεκρὸν τοῦ ᾿4λεξάνδρου, οἵ δὲ Μακε- 
δόνες τὸν στρατηγὸν τῶν Ῥωμαίων, καὶ ἐκ τούτου 
ἐγένετο εἰρήνη. 

1454. πίστιν γὰρ ἡμῶν] ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐγχρί- 
σας" τὸ δὲ ἕξῆς, ἐν ψευδηγόροις φήμαις τοὺς λόγους 
καὶ τὴν ἀψευδῆ φρόνησιν τῶν μαντευμάτων ἐγχρίδας" 

φήμην γὰρ διέγειρεν ὁ ᾿Ζπόλλων, ὅτι Κασσάνδρα οὐκ 
ἔστι μάντις, ἀλλὰ μαινομένη μάτην λαλεῖ. 

1451. λέκτρων στερηϑείς] βουληϑέντος γὰρ 
᾿Δἀπόλλωνος συγγενέσθαι τῇ Κασσάνδρᾳ, αὕτη οὐκ 
ἔδωκεν ἑαυτήν᾽ διὸ μηνιῶν ὁ ᾿Ζπόλλων παρεσκεύασεν, 
ἵνα, ὅταν μαντεύηται, μηδεὶς αὐτῇ προσέχῃ μηδὲ 
πιστεύηται. 

τιν. 1. με΄. 4 ἐάλιος. 18. κρατηϑέντα. 
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1462 544. εἱρκτῆς ἐντός] τοῦ παρϑενῶνος. Κλά- 
ῷος δὲ τόπος Κολοφῶνος. Μιμαλὼν δέ, ἡ Βάκχη, 
διὰ τὸ μανιῶδες καὶ ἐνθουσιῶδες. 

1408. Σ)ειρῆνος] ἑαυτὴν εἶπε Σειρῆνα διὰ τὸ 
τὰ μέλλοντα προειπεῖν. 

1404 54ᾳ. κόπις] ὃ ῥήτωρ, παρὰ τὸ κόπτειν τοὺς 
λόγους, ἢ ὁ ἔμπειρος. Μελάγκραιρα δὲ ἡ Σίβυλλα, 

παρὰ τὸ μελαίνευν τὴν φράσυν καὶ τοὺς χρησμούς. 
Νησὼ δέ, μήτηρ Σιβύλλης. Μιμαλὼν ἢ Βάκχη. 
Κλάρος δέ, Κολοφῶνος τόπος, ἀφ᾽ οὐ καὶ Κλάριος 

ὁ ᾿Δπόλλων. εἰκάξει οὖν τὴν Κασσάνδφαν Βάκχῃ τῇ 

ἐν Κλάρῳ καὶ τῆς Σιβύλλης ἐπιστήμονι, καὶ τῇ Σφιγγί᾽ 

ἡ δὲ Σφίγξ, ὥς φησιν Εὐριπίδης, τέρας ἣν τὰ ἄνω 
ἔχον παρϑένου καὶ τὰ μέσα λέοντος, πόδας καὶ ὄνυχας 
γρυπός, πτέρυγας ἀετοῦ" διέτριβε δὲ περὶ τὸ Φίκιον 
ὄρος, ὅ ἐστι πλησίον τῶν Βοιωτίων Θηβῶν. 

Κλάρου Μιμαλών] λογιξομένη παρὰ πάντων ἢ 
ἡ Βάκχη εἶναι ἡ ἐπὶ τοῦ Κλάρου --- Κολοφῶν δέ τις 
ὁ Κλάρος, ἐν ᾧ μάντις ἦν τις ἐγκαϑημένη --- ἢ ἡ 
λάλος Σίβυλλα ἡ ϑυγάτηρ Νασοῦς" ἢ ἡ Σφὶγξ ἡ ἐν 
τῷ Φικίῳ τῷ Βοιωτίων Θηβῶν ὄρει προσκαϑημένη. 
ἤ τι Φίέκιον τέρας ἡ Σφρφίγξ. καὶ αὐτὴ γὰρ αἰνιγ- 
ματώδης διελέγετο, ὥσπερ καὶ ἡ Σίβυλλα καὶ ἡ Κασ- 
σάνδρα καὶ αἵ Βάκχαι καὶ ἀνωτέρω δὲ ταῦτα παρ- 
ἐβάλετο, λέγων 

Σφιγγὸς κελαινῆς γῆρυν ἐκμιμουμένη. 

ἔστι δὲ τὸ αἴνιγμα τῆς Σφιγγός, καϑὼς προείρηται. 

ΒΕΙΡττ. 18, Εὐριπίδης] ῬΒοΘα. 806 βααᾳ. 1098 ὅαα, ΕΙΣ 
λέγων] ϑαρτᾷ γ-. ἴ. 217. προξέρηται) ἥπρτα δᾶ ν. 

τι γ, ἃ. Σειρῆνος, [0]. ὅπ τηδτρ', ΒΌΡ. Ἴ,͵ 34, σιβύλλα. 
19 5ᾳ. ἢ ἠλάλος. ἢ ἡ] ἢ ἡ οοἄ. (9). 
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1406 5αᾳ. ἑλικταά] τὰ συνεστραμμένα καὶ σκοτεινὰ 
διὰ τοὺς χρησμούς. λοξόν, τὸν αἰνιγματώδη καὶ 

μ “" μυστικόν, ὅϑεν καὶ Αοξίας ὁ ̓ Ζπόλλων, διὰ τὸ γρῖφον 
καὶ κοῖλον τῶν χρησμῶν. τρόχιν δέ, τὸν ἄγγελον, 

Ἁ Ν ’ Ρ Ἁ ν.» -“ ’ 2 ὅ παρὰ τὸ τρέχειν. οἱ δὲ τὸ ὄνομα τοῦ λέγοντος ἀγγέλου 
Τρόχιν ϑέλουσιν ἀκούειν" λείπει δὲ τὸ ἐμέ, ἀντὶ τοῦ 
ἐμαυτὸν διαγείρας τοῦ ἐλϑεῖν καὶ εἰπεῖν περὶ πάντων. 
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ἘατρΙθ8 77, 34. 81, 8. 84, 2. 
8ὅ, 8. 96, 2. 106, 16, 171, 
19. 119, 24. 101, 18. 

ἩροΙ]δηϊοῦβ 66, 18. 111, 28, 
116, 54, 14, 16. 

Ἡρτοαούαβ 116, 15. 117, 38, 
145, 1. 198, 20. 194, 12, 

Ηρβιοάυβ 84, 94, 92, 25, 184, 
1. 142, 18. 146, 18. 150, 4. 
171,18. 116, 4. 188,91, 192,8. 

ΗϊΡΡομᾶχ 138, 15. 
Ἠοιηοτιβ θὅ, 236. 617, 20. 69, 18, 

72, 15. 25. 75, 6. 79, 7. 84, 
19. 87, 11. 88, 10. 28. 89, 
18. 25, 90, 6. 91, ὅ. 14. 20, 
92, 19. 98, ὅ. 22. 99, 19. 
101, 26. 102, 10. 27. 108, 4. 
104, 14, 106, 234. 107, 1. 110, 
24. 112,.,32. 111,6. 16. 118, 
9,19. 199. ΦΌ5.6. 124. 14. 92, 
128, 11, 182,12, 22. 184, 28. 
188,11. 187,22. 189,9. 140, 
1. 9. 28, 141, 8. ὅ. 10. 148, 
8. 16. 148, 4. 149, 14. 151, 
10. 169, 9. 158, 9. 164, 2. 
166, 2. 1600, 7. 26. 161, 8. 
164, 8. 9. 168, 8. 170, 11. 
14. 181, 20,24. 192, 1δ. 198, 
11. 
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Πιραϊα Ῥᾶγνϑθ ροθία 141, 14. 
Τηοοχίαβ ροθί 177, 12. Ἐ188, 

95. 190, 18. 
ἰβίδυ 111, 9. 
Τιϑομϊᾶδβ 189, 8. 
“Μήσσης ὃ Παμψακηνός 66, 20. 
Τγοορτο 68, 8. 80, 28. 82, 25. 

88, 10. 91, 6. 99, ὅ. 100, 1. 
1217, 1. 128, 95. 146, 1. 147, 
99, 164, 12. 164, 4. 110, 25. 
111, 6. 191, 26. 

“Μυχκόφρων ἕτερος 179, 4. 
Του 127, 21. 
Μίοϊδιηροάιϊδθ ροοα 184, 1. 
Μθμδηάρι 108, 17. 
Μοϊτοδοιιϑ 184, 11. 
ἹΜΜΠΙτηθθυυαὰβ 126, 21. 
οὗ νεώτεροι 104, 18. 
Νιοδηᾶου 148, 4. 
ΝΙοοίδ 68, 22. 
Ογρρίϑιηιῃβ 142, 20. 
Οτδοῦΐα 63, 16. 64, 12. 18. 15. 

19. θὕ, 14. 66, 1δ. 69, 21. 
τό, 34. ΤΊ, Ἰ. 80, 7. 84, 16. 
8ὅ, ὅ. 86, 18. 88, 18. 9, 16. 
105, 16. 100, 2. 114, δ. 187, 
9. 160, 17. 108, 20. 166, 1. 

ΙΝΘΕΧ ΑΟΤΟΒΌΜ. 

Οτδοῦ]ῶ 
179,24. 114,14. 176, 9. 177, 
ἢ. 180, 22. 184, 2. 189, 16. 
190, 4. 11. 30. 198, 17. 19. 
2. 1017, 8, 198, 2. 4. 

Ῥμρυθογᾶθθ ὅ14, 20. 122, 11. 
ῬΏΠοσΘμΘΒ ὅ168, 10, 
ῬΕΠορθορμδηῦθ 108, 16. 124, 

11. 182, 8. 
ῬὨΣύθαβ 129, 1. 
Ῥιηᾶδταϑ 89,16. 107,11. 110,9. 
Ῥχονθυῦ δ, 11, 28. 78, 8. 169, 6. 
Ῥυυδιᾶθυ 198, 10. 
-ϑομοπ δα ΠγοοΡΒγόπθτη 150, 

17. 186, 8. 197, 27. 
Βιλομᾶθ5 ὅ129, 14. 
ΒΟΡΒΟΟΙΪΘΒ 78, 25. 111, 2, 118, 

11. 
ΘΟΡὮτΟ 71, 22. 
ΘΒ: μοσὰβ 90, 18. 182, 1. 
ΤὨδοουίαβ 121, 19. 
ΤΠΘορογαρὺβ 129, 1, 144, 18. 

19ὅ, 10. 
ΤὨυογαάϊαθβ 142, 8. 
ΤΙτηδθτιβ 5ΙΟΘΌΪΟΒ 127,21. 129, 

6. 187, 1. 112, 14. 118, 20. 
Χρηδροταβ 108, 19. 



Β, ΘΟ, ΤΈΠΒΝΒΕ Ξς ΠΕΙΡΖΙΘ. 

Αὐβράθοη συ θ ΒΟ ο ππᾶ Ἰα οὶ ἴβομον ΒΟΙΥ ΒΊΘΙΤΟΥ. 

18. ΒΡ οἴου βουρίογαιη ατδθοούατη οὖ ΠΟχ ΘΒ ΠΟΥΆ ΠΣ 
Τοαρπογῖδηα. [8.] 

Ῥΐθδβο ϑϑτοχαῖαμρ παῦ ἀϊθ Αὐῇραρο, ἀΐθ ρσοβδυαῦθῃ πΟΟῚ γοσμαιάθποι ἘΣ ΖΘΈρ ἶΒ50 
ἄδν συϊθοβοῖθα ὑπ χοὔταβομθυ ΤΙ ΘΥΘΙΙΣ πὶ ὨΘΌΘη, ΟΒΊ ΘΙ Θ Αὐβώθθοιι Ζὰ νοσοξοιῦ- 
λἴομοι, βουνοὶ ἀϊθ8 σὰ αὐπιδῦθῃ ἄθυ ὙΥ Σβθθ ΒΟ δ δᾶθν ἅρε Βοβ]ο τ πβοθηδνγουὶ 18ὲ 
ὮὋϊΘ ἤθχίθ ἄοτ Αὐβραῦθη ὈΘΥΌΆΠΘΩ 80} ἅδη :θυγ6 118 πϑαθείθῃ Ἑτρθθτιῖββθσι ον ὐὶβοῦθιι 
ἘΟΧΒΟΒ ΣΡ, ΡΟΣ ΤΘΊ]ΟΗΘ. ἃ16 μελροξασίθ δάποΐθεϊο οχιδῖοα, ἀ16 5816} [6118 ἴπ ἀθχ Ῥυϑοίδμιο, 
101}5. “δίοΥ ἄσθηα Τοχὺ Ὀοβμᾶθὶ, Αὐϑκυρῖ σὶρ, ὮὯϊ0 Θδτητϊυπσ πὶ υπτιπι  Υ ΧΟ ΒΘ 
οχύσοδβϑίζυ υγοσᾶθῃ πᾶ ἴῃ ἄθα ἔστ μου θυβοθέθηθαθῃ Βδμπϑθη ἀῦΣΟΙ πθᾶθ, νϑυοββοσίο ἀπ 8- 
σα θθα. δθίβ τα ἄθῃ Ἐοσ βοι σι θη 6. Ὁ 1ΒΒο βοὴ; Βολτίθῦ χὰ δ] θη ΒΌΘΒ ΘΙ. 

0 Βα πη ππιθὺ σὰν Ζοὶ μόρον 400 Βᾶπάαθ᾽ σὰπι Ῥγοΐδβο νοΐ οἃ. 1900 ΜατΚ, 
ἀΐο Βοὶ οἰπηιδίρουι Βοζπρο σαπὶ ὙΟΥΖΊΒΡΤΟΒ9 γοπ οα. 900 ΜΙΑΤΚ ΔΡΡΟ ΘΟ οι πὸσ ἄθῃ. 

ΑἸ116 Απδραθθι πᾶ ἀποὰ σ᾽ οἰ ομτ θῖσ πΟΒΟ ΜΙ ΔΟΚΥΟῚ] σοθαπάθῃ Καη ΣῈ 

Τοχίδυθσαθθη ἀ6Γ σγίδοι ἰβοῦθη ἀπ [αἴθ  πἰβοῆθη ΚΙΔΒΒΊΚΟΓ, 

ἃ. ΟΥ̓ ΘΟ Βο6 ΒΟΥ ΒΌΘΙ1θυ. 
Αοϑιδηῖ ἄἀθ πδ΄. δηΐπ. 11. ΧΎΤΙ, γα. πῖδ., 

θρὶδυΐ., ἔγασπιπι. Βθο. Ἢ. ἘΓΘΙΟΒΘΣ. 
- ἢ γ0]}. σά ὃ.--- 10.08. 

--- γαῖα ἰδίου. Εδο. Ἐ. ἨΘΥΟΏΘΣ. 
“ζ ---.90 1.890. 

Αθπθδθ ΘΟ ΑΣα 5 ΡΟ] ογοοίΐοπΒ. Ἐθο. 
Α. ἨὰῸρ. οί 1.85 1.78. 

Αϑβδομβὶπὶβ ογαίζθηθα. ἘΔ. ἘΠ. 1858. 
τ). τοΐῃ. ὠζ 3.40 2, 80. 

μζ 8.--- 8.60. 
---- π-ὸ-- Τίοσαπι θᾶ. Εἰ. ἘΠῚ 8 πὶ 6. ὠζ ---. 90 

1.80. 
ἀΘΡΟΙν ἢ ὑταβοθάϊδο. ἙἘὰ. Ἡ. Ὕο11. 

1. 
Ἔϊησθια: ̓ δᾶο ΤἸχαρδᾶϊο (Αρδτωθσοτιοι. 
ΟδΒοῦδρμουϑϑ. Επταθπϊᾶθβ. Ῥοσβδθ. Ῥσουιθ- 
1005, βορίοσα ὁ. ΤΉ. ΒΌΡΡ.ϊ668) 

“{. ---ἰ. 80 ---.60. 
[-----Ἰ ΒΒ 9}18 ἴπ ῬΘΥΒΒΑ. Ἔρθο. Ο. ἢ ὃ Β- 

Βεαταᾶν. μα 8.60 4.3 
Αθβορίοοθ Ρλαή δοῦν ἼΒοο. σ᾽ Ξδῖπι. 

“Ἱ7. --τιϑὸ 1.80. 
ΑἸοχαπανὶ ὨγΘΟΒΟΙ., ὁ. δηϊοι. ἘΜ. Α. 
ΒτΙπΚυαϑπ. ὑδά 1.-- 1.9. 

ΑἸγρΐυδ: 5. Μ αϑ1οΊ1. 

ΑΒΔΟΥΘΟΙ ΓΒ σαγτΐπᾶ. ἘΠ. Κ΄. Βο5 6. ἘΔ. 11. 
“μέ. 1.--- 1.40. 

ΠΑΒΑΥ  ΠἾΠΒ : 8. πολ, ΟΒΆΡΡΙ. 
Δπάοο! ἐ8 οΥΑ Ϊοπ68. ἘΔ. ἘΣ. Β1888. ἘΛΔ.11. 

“Μά. 1.:.0 1.60. 
Αππ80 δταποηδο ΑἸ]ἹοχίδΒ. Εθο. Α. ΒΟΣἔοσ- 

Βομοίᾶ. 2 νο]]. 4.80.8.600. 
ἈΒΟΝΥΙΒ ἀ6 ἱπουθα 1 1}ῦπ8: 5. ΜΓΥΤΔΟ- 

σΥΘΔΡΆΏΪ. 
πε ὐ Θσδοοῦ ορίστε. Ῥαϊαὶ. 6. Ῥ]δ}. 

Βὰ. Ἡ. Βιδᾶαξται 6}16 7. 
ὙΟ]. 1: Ῥαὶ]. 1. 1-Ὶ (Ρῖδαι. 1. γ7-- 1. 
“4. 6.--- θ.60. 
οΟ]. ΤΠ. Ρ.1: Ῥαὶ. 1. ὙΠ (Ρῖδα. 1. 1170. 

“, 8.- 85:60. 
----- Ἰγτῖοϑ 5. 1γυ. ΟὙὐδθ0. το]. Ἐδᾶ. ΒοΣρῈ- 

ἩΛΙ1ου- χαβὲαβ. δά 8.--- 8.600. 
Αὐΐοπὶηἶ, ΜΙ. ΑἸ γ61.. ΘοΟπ πο Υ . 1]. ΧΊΙ, 

Ἔρος. 1. ΕΥΕΥΤῊ ὠἡζ. 1.80 9.230. 
Απίοπὶπηβ Πἰἰθ 0 γ8}}8: 8. ΜυΥΒΟρτΘΡὮΪ. 
Ἀρο]]οάοΣΣ δἰ] ούμποοῦ. Βθο. 1πππὰὶ. 

ΒΟΚΊΚΟΣ. δ. 1.--- 1.80. 
- - -- Βά. Β. ασιμοετ: βῖθθο  γμο- 
ΥΔΡΆΣ Ὑὺ)]. 1. 

ἈΡΟΠΟπΐαΒ ῬΟΥΒΆΘΙΒ (οῦχα ϑοχαχηθαιξοισ β 
Δ 014 18),ὔ. ἘΠ, οὐ Τωδὶ. αίοσραν. οβὲ 1. Τω 
ἘΓΟΙΡΘΥ. 3. τό]. μέ 9.-- 

10 ξοϊξο ΖΙ:ΠἾΌΡα σουϑύρῃθῃ 510} ΠΡ φοβεῖσθε ἘΧΘΙΙΡΙΔΤΘ. 

1 



ῷ Αὐβσαρθα ρυθο ἔθομον ἀπά Ἰαὐοἑ πἴβονθν ΒΟΥ σΈο]1ον, 

Αρο]]οιὶῖ, ΒΠποαιὶ Αὐξοπαπίϊολ, 
ἼΘΙΙΚΟΙ  ἀὑδ 1.--- 1.40. 

Αρρίίδπὶ 115}. οι. 
ΒΟΒ. 2. Ὑ0]1.. «ἱ 9.--- 10.-- 

Ατομμμοαϊθ οροσᾶ οὐπῖᾶ. δ. Τ. 1,. ἘΓ61- 
ῬΟΙΡ. 8. νο]1. μά 18.--- 19.80. 

Ατἰβίοδο δὰ Ῥι]Ποον θαι ορἱδύπ 8. ο. σοῦ. 
,, 46 γοῦϑ. ΤΟΣ Χ ᾿πιΐοσρυ. ἐοϑύϊτη. Εἰ. ῬΟ 6 ἃ - 
1δᾳπᾶ. “(4 4.--- 4.80. 
ΑΥἸΒ ΟΡ δηἶἷα οοιποθαϊλο. ἘΠ. ΤῊ. ΒΟΥ ΡΚ. 
0 ΨΟΠ]. 

Ὑο].1: ἀόμδχοι., Ἐϊαᾳ αΐθ5, Ν ΌΡΘΒ, Ψ Θ5Ρ89, 
ΟΡΆ ΚΝ. 

--  : Ανϑβ, Τυγϑίβέσ., ΤΆΘΒΙΠΟΡΒ., ἤδηβο, 
ἘΠ οοἶθϑ., ῬΙαΐαβ. 

᾿Εϊηκοῖῃ θᾶθϑ 5. Κ υἱέ -- ΜΠ --.ῇϑ. 

Ἐδο. Ἐ. 

Ατὶ ον οίθ 15 ἄθ ραχ . δηΐπι. 11. 110. Ῥὰᾶ,, 
Β. Τιπ σ Κανθὶ. δά 1:80 8.50. 

ὧἀο ἃτίο μοοίϊοα 1. Βοο. Ὑ. ΟἸ τὶ βέ. 
ν᾿ ὠἶξι ττος 60 ---.ο90. ' , 
---ς φϑγδίοα. Ποσ, Οἱ τα ]. μἱζ 1.50.1.90. 
-- οἴμοι Νίοοδομοα. ᾶ. ἘΣ. 5π56- 
ΤᾺ}. ὦ. 1.80 2.10. 

--ς- 40 60610 οὗ ἂθ σοπουδίϊοπο οὖ ΘΟΥΤΊ ἢ" 
. Ἡἴοπο. Ἐδο. Ο. Ῥχϑδπὶῖ]. ὧδέ 1.30 1.60. 
-- φαδ8 ἔοσπιῦασ ὧδ ὁ0]οσῖθπδ, 46 ἅπᾶϊ0]- 

᾿ θα. ΡΗ γϑο σοι μἶοϑ. ρου Ο. Ῥυϑ πη]. 
«6. ---ος 80 ---,.90. 

--- νοι ῖοδ. ἘΔ. Ἐ1. Βαθοια 1. ἘΞΑ. 11. 
εὐ, ἃ. 40 3.80. 
ΡΒ ἸΟΥΔ]Ϊὰ. Β6ο. ΒῪ. 5 ἃ 5ο τη 18}. 

“4. 1.20 1.60. 
ἄρ διεΐϊπιὰ 11]. 1Π|. 

8. 1.80 1.60. 
ἘΠ) ΠῚ Ἐπᾶομιϊβ.] Ἐπᾶσριϊ ἘΒοΩ͂Ϊ 

οἰμίσα. Ααὶϊ. ἀ6. Υἱγίπ αν οὐ Ὑἱ ἢ 1. 
χϑο. ΕΠ. Βα ΒΘΙΩΙΗ]. ἐδ 1.80 3.10. , 

ΓΥΣ ΣΤ ΦΊΌΣΝ Ἐά. Α. Βοδιχθτ. Ἐ4. ΤΙ. 
οἱ 8.60 4.-- 

[ 

- χπιοϊλρηγεῖοᾶ. Β6θο. αἰ]. ΟἸἈσἐβί. 
ει ΜῈ 3.40 ἅ.80. 

αὐϊ [οΥΘΌ. Ἡ τον. ἔγηρθύα,. ΟΟἸ], 
Υ. Βὸβπβο. ὧδ 4.80 ὅ.-- 

--- οδοοπομιῖοα. Ἔρο. Ἐν. Β΄ ΒΘΡΔΓΒ1. 
“{ 1.50 1.90. 

---Ξὄ 86 ἔογαπίαν ἀθ ΙΔ ΤΪκ, ἄθδ τα ῖγ Δ. Ϊ 
᾿ἀπδοιΠ δῇ. πιοομαπίσῃ, ἀθ Ἰΐποῖβ 8560.» 
τϑπΐοχεπι δἰΐαϑ οὐ ἡθηιἶᾶ. ὧδ 21011550 
Χπορμᾶπδ ΘοΥρία. ἘΜ, Ο. Αργρο]ε. 
Ω 8.--- 8.40. 

βδσυϑ πϑύιγ ἃ 18. Ἔρο. απ1]. ΒΙΘΆ1. 
οἱ 1.80.:.3.10. 

----- ἸΠυλιτεία. ᾽4:; ϑηναίων. Ἐξ: Ἔν. 188. 
ἘΔ. 1Πτι ὠἱζ 1τ.80 3.10. , 

: 5. ἃ. Μ π5106]. ͵ 
Αὐχῖδηὶϊ ἀπᾶθδεὶϊδ. Βδο., ὅδτ. ΑΡΙΟὮϊ. 

οὐδ 1.90 1.210. Μὲ Κατίο δά 1.80. 
-.ππ βουϊρύα τΐηῦσ. παᾶ, ἘΓοτοΒοτ- 
ἘΡοτματᾶ. δά 1.80 3.29. : 

Αὐμποπθοὶ ἀϊρποβορηῖού. 11. ΧΥ. Ἔρο. ἃ. 
Καῖρ61. 8 γχόὶ]]. οὐδέ 11.10 18.90. 

Απίοϊγοὶ ἄθ βρθϑογα ἀπλο ἸπΟΥ Οὗ 1.9. 40 
οὐὔδπδ οὐ οὁσολδῖθηδ 11. ἢ... Ἐα. Ἐτ. 
Ἡαϊύβομ. υδά 8.60 4.-- ; 

ἘΔ. Τι. οπᾶ6158-- 

Ἐθο. αἀα1}. ΒΙ68].. 

ΒΑΓ ΓΆΡ π]186 ΑΘβορόδθ. Βρο. ὃ. στα κα. 
οαο. ἔαθ!, ἄϑοῦν!. ϑὲ Ἰϑιμῖν. 1611. ΤΡΉ ΔΕ οἱ 
81. ἐόβίχαϑί. ἴδια. τθ0.᾽ 8 Ὁ. ΕἾ. ΜῈ 6118 τἁὸ 
Δ. ταδίοχ. ὠδά᾽ 8.40 9..--- 

ΒΔΡΧΙ ΓᾺΡ Π180 ᾿ϑδορθᾶθι Ἔθο. ο. σταεξία 8. 
ἘΔ. ναΐποσχ, ὠζ 4.--- 4.00. 

4. Ἐ. α’ Βοπποίδονἑα. 
ΒΟ: 5. ΜαδΒ1ο]. [ἱ(. --.60 1.--- 
ΒΔΟΘΙΥ ] αἶϊ οδγμΐπῆ. ἘΔ. ἘΠ. Β188. 

“0, 3.40 3.90. ᾿ 
ΒΑΓ ΔΘΒΟΙΙΥΘΙπ ΘΒ : 5. Ἡγυιαμΐ Ἠολ6- 
ἘΒΪο: 5. Βυασοϊ]λοΐ, [τϊοἱ. 
ΒΙΘΙγοιδομἶδ: 8. Ἐπἄοοΐα Αὐυρὰϑὰ. 
Βποο]οογπηι ΘΥδοοογπμι ΤΉΘΟοΥἑ; ΒΟ 18, 

, Μοϑοσὶ το] ᾳαΐδθ. 60. Ἡ. Τὸ. ἌΥΘΙ Τὶ 5. 

ΟΑΙΠ πἰοὶ ἄθ γἱϊα 5. Βγρϑίῃ ], Βᾶᾷ. 501. 
ἐΠΉΡΠ1161. ΒΟΏτ. βοάβδ|θ5. υ 8.--- 8.40. 
(κπδίπππν ΒΔΆΒΙδ: 5. ΟΘορΡ οι 68. 
Οοροῦϊδ {8001}. ἘΔ, Ο. Ῥγαροβύοσ. 
οὐ ---.60 --- 90... . . μ 

ΟΒγομτθδ πιΐποτα, ἘΔ. Ο, Τ τοῖς... Ψο]. 1 
(Ασο, Ηἱργμοϊγί Εοιμαπὶ ρῥγϑοίου Οαπομπουα 
ῬΑΒΟΒ ΔΊ Θὰ ἄταθτατα. ΘΒΥΟΙΟΙ. ὠ 8.80 7.40. 

ΟἸδπάϊδηϊ σαυτΐ ΝᾺ Σ 5. ἘναδοοϊδαΑπραΒία: 
ΟἸοοπιοάϊα ἄθ τποΐπ οἰγόπ]χΐ ΘΟΥΡΟΣΊΙ 

οδο δι, ἐν 1... ἘΔ. Ἡ. Ζίαορὶοὴ 
“4. 8.10. 8.30 

(ΟΠ πέδαι : 5. Τυγρμΐο ἄοταϑβ. 
Οοτποῦ ὉΠποο]ορῖδο. ἀταθοδθ ὁομεροπάϊαπι, 

Ἔρο, Οἱ. Τι απ. οὐό, 1.80 ..9.---, 
ΟοΥΡπβομ  πτι μοθ815 δρΐδὰθ Θταθθαρ. Ἴπά!- 

Ὀπμπᾶδο. ἘΔά. Βταπάι ϑὲ Ἵ δοββαα ἢ 
ῷ ἕαϑοο. υὑἱί 6.-- 

Βριδ65 : 5. θΙποτος αἰ... 
Ῥοπιοῦν ἢ Ογᾶοπ. ἄθ οοπίοπιμ. μιοτέο. τΟΥν 

ἘΔ. Ἡ. Ὁ δοκΚοιαϑππ. οὑή 1.--- - 1.40., 
Βοιοομοιΐα ογαϊίοποι. Εξοο. α, Ι πᾶ οὐ ἔ- 
Β188. ἘϊΪᾶ. τϑῖοσ. ΓΜΣ αποῖῦ,. οΥἹ(.} 
3 ΨΟ]]1. [76 μά 3.40 8.-- μά 1.30 9.--- 
ἘΔ. τοϊηοσ. [Ομ τὸ ἀϊο δᾶποῦ. ὀχὶ .} 8. 0}. 
[79 ἠδ ι.50 2.--- “μά 4.50 6.-- 
ἦθ “ζ. ---.τ 1.10.] 
ΝΟ]. 1. ῬδΥβ 1. Οἰγαιμίϑοδο ΠΙ. Ῥμϊ- 

Ἰρρίοω 1. Ὅο ρῬᾷοθ. ῬΒΕΠΡρρίοα ὙΣΙ. 
20 Ἡδίοπηθθο. 6 Ομθύβομθθο. ΡὨϊ- 
Ἡρρίοδθ 11. τ. Αἄνουβθαβ ῬἈΠΙρΡοὶ 

ΤΟΙ ἰβύοιϑτῃ.. ῬΆΠΙΡΟΙ ορ βύοϊα. 6 οοι- 
ὑτϊοαύζομθ, 6 ϑυυβιηοσῖΐβ, 6 ΒΠο- 
ἄϊοτατα 1ϊροχύθνο. -- Ὧθ ΜΟΩϑΙορ ΟΣ ὑἐ5, 
6 ἔοραθσζο ᾿ΑἸοκαπᾶτί. 

- 1, Ῥᾷχβ ὃ. ὯὯδ οοζομπᾶ.. 9 ἔδ]58 Ἰοβδς 
τΐοτιθ. 

ππχτ. Ῥδὲβ 1. οΑἀνουβαβ. Τιϑρέζθπι. 
σοπίτϑ ΜΊάϊα. Αἄνθυβθὰβ Απᾶγο- 
ἐΐζοτιθυα, ἀαἀγουθὰβ Αὐϊβιοοσζδύοσχα. 

-- 11. Ῥδὴβ 3. Αἄνοτυβδιι Τϊτηοογϑίθχω. 
ΟΝ ἄνθυβαβ Αγβίορι οηθηι ΤΙ. Α ἄνουθιαϑ 
ΑΡΒΟθθμα ΤῚῚῚ Α ἄγνουβυβ. Ὀποίοσόοση ΤΙ. 
Τὰ Ζομοίμοσαἦι.. Τπ Αρϑύτισί τη. Τὴ 
Ῥμοστοΐοῃθτα. Τὰ Τωϑουίαιη. ῬτΟ ῬΒΟΥ- 
ταΐομϑ.. Τὰ Ῥαμίδδηθίαα: ἴῃ Νϑαβὶ- 
τα ΟΒαγα. 1 Βοθούπχῃ ̓  θ᾽ ποιηΐηθ. 
Τὰ Βοθούττῃ ἅθ ἀοίο. 

{δ᾽ Ῥατίθβ. 

16 ξεξέθιη Ζιθτη νουϑύθιιθι 510}. ἢν σοριιαῖθεια ἘΧΘΠΙ 1876. 



Ὶ. ΒΙΘΙομθοϑ βοτὶρίογατα ασχαθοοχάτῃ οὐ Βοσαδδοσατα ΤΘΆΌΠΘΥΪ ΒΝ. 

ΒΟΙΟΒΒΘΗἾΒ ΟΥΒΈΣΟΠΘΒ. θοὸς. α. Ὀΐπ ᾶοχῆς- 
Β188. 

ΜΟΙ]. ΤΠ Ῥδ181. ἵπ ϑρυάίϑηι. Τὰ ῬΆ836- 
πἰρρασι. [πὶ Μδοδτίδίασα. Τὴ Τ ΘΟ. 8- 
τόσα. 1π Βίορδηαση 11. ΤῊ. ἘΠΙΘ  ρΌτη. 
Τη ΟἸγπαρίοάοσιμα. Τὰ ΤΠπποίμϑυσα. 
Τὰ Ῥο]γοοτα. ῬΤῸ οοχολδ ὉΥΘγ χοΐοϑ. 
πη Οδ]ρραα. Τὰ ΝΙοοβίγίαχα. [ΤῈ 
Οοποόπότα. π’' 1110] θτὴ. Ι 

-- ΤΠ], Ῥδγβ 3. Τὰ Ὁϊοπυβοάοχσατα. Τὴ 
Ἑαθυλάθο. [π Ἴ ποοσυίπθα. ἿΙμ 
Νοδοσϑια, ΟΥ̓ΒΙΪΟ ἔπ Όσ 8. Αταδίοχίδ. 
Ῥτοοθχαξβ. ΕΠ ἰβέοϊδο. Τπᾶθκ Ἀϊβίοσι οι. 

Ὀϊπδγοὶ ΓΑ ΪΘΠΟΒ ὡά!ρουῖβ Βεοιιδϊδβ ααἱ 
«ἔοτίαν ἐγαρτιθηίάα ὑπὲρ, τῆς δωδεμαετίας. 
ἘΔ. Ἐπσ. Β148. δ. 11. ἱί 1.--- 1.40. 

Βιοάοτι! ὈΣΠΟΥΠΘοα πἰδί. ἘΔά. ΒΟΚΚοτ- 
1. Ὠϊπάοσε- Οοσ 61]. ὅ νο]]. Ὑο011.1. ΤΙ. 
6 “ί. 8.600 4.30. ὙΟ]. ΤΙ]. δ. 4.--- 4.60. 
ΓΕ4. 1.. θ΄π ἀοτ τ. Ὑ011. ΠῚ.ΥΥ͂. 76 “ζ ὃ.---. 
ΜΟΙ]. Ὑ. “(. 8.15.1 

ΒΙοπῖβ 8551] Οοοοοΐδηΐ ἰδίοτνία ἘοΙ δ ἃ. 
᾿ Ἰη4 4.1). Ὁ πᾶ ον ἔ- ΜΟΙΌοχ. ὅ γ0}}. 701.1. 

οὐζ. 4.ὃ0 ὅ.--- Μ]. 11. μέ 8.60 4.206. [Ε. 
Ὦ- ὉΪπαοχῖ, ὙΟ]] ΤΥ. Ὗ. }6 ὠμά 2.10.1} 

Ὀιοπὶν ὑπ εγβοβίοσμ! ογαΐϊον 65. Εθο, 1,. Ὁ) ἔπ - 
ἄοτῆ. 2 νο]]. οἱ. ὅ.40. ΓΝ ϑασροίναης; 
νοὶ Α. ΟΠ ΙΥ ἔπ ὙοΥθοτοιαρ.] 

Ὁϊοπγπὶ Ηλ116. ἀπὐξαι ἴο5 οι δπδ86. Ἐᾶ. 
Ο. “ δΟΘΌν. 4 νο]], 0.1. “(. 8.600 4.30. 

α᾽ ΧΟ]. ΤΙ. ΤῊ] 76 “(. 8.--- 8.60. 
---- οράβου!]. δά. Ἡ. ὕβοποσχ οὐ Τὰ. 
Βδαθτχαϑομογ, 1. 1. “ 6.--- 6.60. 

ΘΙορμδπίὶ ὀρογὰ οπιΐπ 0. τσ. σοτηταθηίε. 
Ἑὰα, Ῥ. ΤΏ ΘΥΥ. 3. γὸ}}. υδ. 10.--- Ἰ1.-- 

ἘοΙοσϑὸ νοδίδγπμι ὄχλθο. ἘΔ, Ἡ, Βιδαᾶύ- 
ΤΩ. Θ1160τ1. οὐ 3.10 8.30. 

Ἐνϊοοσιπι στἈ60. ἔγαριηοπίδ. Ἐὰ ἘΠ 1116]. 
ΜΟΙ 1 ὑά 8.--- 8.80. 

Ἑρϊούοῦ! ἀπ βου Δ ΟΠ 6 5 Δ Αὐτίδμο αϊρ. Βιθο. 
Ἡ. ΒΟ 61. Αοο, ἔγδρτητη., οἰ υϊ ἀΐουι, 
,ΒΟΥΛΟΙος. Εἰρλοίῦ., 161}., ἐπ. ἘΠ. τιδίου. 
“2.10.--- 10.80. ἘΔ. ταΐτιου. δ 6.--- 6.60. 

Ἐχδιοδι οπῖν ολὐαδίου βπ: 5. ΜΙ γίβο- 
Βγδρδὶ ΠῚ. 1. 

Ἑτούϊ οἱ Βουϊρίοσοι Θυδθοὶ. Ἠρο. Ἐ. Ηθτ- 
ΟἸΘΥ. 52) Ἰοτηΐϊ. Γγόσρτ.; : Νοαθδαγθοίϊαμρ 
ν. Α. ΡΣ τ ἱ. ψοσθοσϑιϊζαῃρ 

Ἐπ6Ι 615 σρΟΥ8 Οπιπἶδ. ἘΔ. Τ.1.. ἘΠ ΟΊ τ 
ἐὺ Ἡ. θη ρο. 

ὍΟῸ11.1-. ἙΙΘπεοιύα. ἘΠᾶ. οὐ Τιϑῦ. ἸὨΤΟΧΡΧ. 
οϑὺ Ἡ οΊΡοτρ. οἷ 234,60 27.40. 

-- ΨΙ. θεαΐα. ἘΛ. ΝΜ ἐπὶ ρ' 6. δ. 8.---- ὅ.60. 
-- {χὰ θρύϊοδ, ΟρύοοΣ. χοῦ. ΤΉ ΘΟΙΙΒ. 

Οαϊορύχϊοδ. ο. Β6ΒΟΙ]. δῃῦ, ἘΠ. ἘΠ61- 
Ὀθτθὶ. υδί, ὅ.--- ὅ.60, 

----- ΒΌΡΡίϑθσα.: ἈΒΔΥΪΓΙ ἱπ Χ 11. 
᾿Ρχίοσϑβ ἘΠοσηθαῦ. οοχησῃ, Ἐπ ἰπίοσρσ. 686- 
ταχαϊ Οχϑια. οᾶ, Μ, Οασύκο. ὠά 6.--- β.60. 

-τττὶ β. 8. ΜΙ π516]. 
Βυἀθοῖδο Απρπδύδρ, ΡΓΟΟΙ ΠγοΣ, ΟἸΔπ ἀϊδηϊ 
οὐνη. ΟΥ̓ 606. 611. Α6ο. ΒΊΘΠΙγΟΠΙΒΘΗΪΏΘ 
ἔγαρτοτα. ἔθο, ἃ. πὰ ἀ τ 16Ἀ. οἱ 4.--- 4.40. 

“-- 

3 

ἙἘπᾶοοίϊδο υἱο]αγίππι. ΒΒ6ο. 1 Ἐ]ΔΟ6Β. 
, δ, 1.80 8.9 

Ἐπτίριἄοθ ἰγαβοθᾶϊβο. Βθο. ἃ. Νδίοκ. 
ἘΔ. ΠῚ. 8 νοὶ]. μά. 5.10 7.30. . 

ΨΟ]. 1: ΑἸοοϑίΐθ. Ἀπ ἀσοχϑοῃα. Βϑοσδδο 
Ἡροῦρδ. Ἡοῖοπα. ἘΠροίσα. Ἠουβοιδο. 

«αἴ. 

ἩΥΘα]65 ἔσσθηβ. ΌΡΡ)]ό65, Ἐϊρρο- 
Ἱγίαβ. ὠδί 1.50 3.-- 

--- ΤΙ: ΤρΕϊρομία Αὐ]άθηβῖβ, ΤΡ σου, 
παιχῖοδ, Τοῦ. ὕγοὶορβ. ᾿ϑᾶθϑ. Οτοβίθβ. 
ἘΠ οΑαΒ. Ὑχοϑᾶθθ. ῬΒοθπΐδβδδθ. 
“Ζέ. 1.80 2.--- 

--- 11: Ῥοσαϊνασατσα ἐταροθάϊαταπι ἔέϑα- 
τηθυΐδ. οί. 2.10. 8.2θ. 

Ἐϊῤηκθιαι ἰοᾶο Τχαρδᾶϊο υἱέ ---.80 --οθ0. 
Επβοθὶ ονοσὰ. Βθο. α. Ὁ ἱπᾶοτε, 4 ν 0}. 

“ύ, 18.--- 17.830. 
ἙΔΌΔ0 Αοϑορίοδβοι 5. ΔΘ ΒοΡ. 78}. 
ἘΔΡπΙ]Δο ΠΟΠΙΆΒΘΙΒΟΒ ΘΟ 66. ΘΟΙΒΟΓ. 60. 

Α. ἘΡοχμασᾶ. Ὑὺ],. 1. “ά 8.1ὅ. 4.80. 
Ἑδτομἑΐ ΕπΙΟΡῚΪ αν. ἀθ Βοπιπῖο δολρίοιἑβ.. 

ἘΔ. Α. Ἠο]άοθτ. μά 1.40 1.80. 
ΕἸονϊοσίθηι ΘΟ θόπηι ἴῃ ἀθῦτα Ὀσῖμῖ ργτα- 

πδΒΙΟχαΆΙα ογαϊηθ ΟΟἸ]οούπτα 8 ΡΕΠ]ΠΟΙΟρῖα 
Αὐγδαμίβ. Καχί. Εδβο. 1--ἴὸ 16 κά ---οθ ; 
Ἐδβο. 11---τῦ 16 ϑἱζ ---.«60. 
Ηΐουσζὰ πὑπϑηύρο! 716: Τηᾶθχ δυρυχηθχ- 
τογάτα θὲ Ἰοσογτα. 

Αὐβοσ ον γουνουαπρ οῖ ἄριι Μαίμῃ- 
τιϊδιβρταξαμσοιι παὶ ἀΐθβο 5 ϑιατ  Τ 
ΠΟΘὮ ἄθῃ ζυνθοϊκ, ἄθσα Ῥχϊγηϑηθχ 485 Βοβίθ 
πᾶ Βομόπδίθ δὰ ἄου συΐθοι. Τιίοχαϊαῦ 
δι} Ἰοϊομύο ὙΥ οἶδα σαρϑμ Ὁ σὰ ται θα 

. ἀπᾷ ἄρῃ χοῖβ ἄον ΑἸνοτςαταββίυ δ, σὰ 
θυνγθίΐθχε. 

ΘΔΙοπΐ Ρογβαπιοπὶ βοσὶρίδ πιΐποτδ. Ἐθ6Ο, 
1. Ματαυετάϊς, 1. ΜΆΙ16γ, α. Ἠ Ίχω- 
χοίοι. ὃ. νο]]. ὧδ 1.80 9... 

τ ἐμβυιτα 1ο Ἰοβίοι, τ. Ο ΚΙ ΣΙ] 59 Β 
αζ 1.20 1.60. 

--- δοὸ νἱοῦπ αὐὐοππαμίθ 1. 
᾿  ἸΙΘίβοι. δ. 1.40 1.80. 
αδμιαροηίπδ: 5. Μ 810]. 
αϑονομῖοα εἶγο (δεβίδηϊ ΒΑβδὶ ΒΟΠΟΙ, ἄθ 

χὸ γαβίϊοδ, θοΙορδθ. Βθ6ο. Ἡ. ΒΘΟΚΆ. 
σ 10.--- 10.80. 

Θοοῦ αἱ ΔΟΥΟΡΟ]. οροτᾶ. Βθο. Α. Ἠο18561- 
Ῥϑυρ. Χο). 1. { 8.-- ὃ.-- 

ἘΔ. Ὁ. Ἅδ41Ὁ- 

ρον Ογρεῖ ἀοβου 010 οΥὐρῖβ οι δηϊ. 
Ἄρ. Ἰιοοπῖβ ἴπρ. αἀϊδίγροδὶθ ρσοιυπμδ. 
ἘΔ. Ἡ. ἀο]χοζυ. ἀαὶ. β. 4 ὑβ0}. σϑόορυϑυβ. 
δξ. 8.---- ἃ.50. 

ἩἨφΙοἄονΐὶ Αορὐμϊογρἶο. 11. Χ, ἘΛΑ. Τ. ΒΟΚΚοτ. 
οἱ ἃ.40 3.90. 

Πορπδοδίΐοι : 5. ΜΙ ούσ τοὶ βοσΐρύουῦϑθε. 

Βοχδοι δ: 8. ΜΥ ΒΟρΡΣΘΡΒ1. 
ἘοταῖρρυΒ., ὅποι. Ομγὶβὺ, ἀθ δύχοϊορία 

αἰδιοριδ. ἘΔ. Ο. ΚγοΙ] οὐ Β. γίοσχ- 
ΘΚ. ὑἱά 1.80 23.230. 

Ηοχοάῖδηΐ 80 ὀχοοβδι αἰγὶ Ματοῖ 11. ΥὙ11. 
Ἐ4..1. ΒΟΚΚοΥ. δ 1.20 1.60. 

θ10 ξεῖέθη Ζιθσι σϑυβύθιιθη 5101 ἢν φορυαδεβα ΕχΘΙΠΡ]ΆΤΘ. 
-": 



ΕῚ Αὐβραρθι σΥ ΘΟ ΒΊΒΟΗΘΣ ἀπά Ἰδίολπβομοσ ΒΘ ΒΥ ὐβύ6 116... 

ΙΧ. 
2 γΟ]]. 

Ἠοτοάοϊξξ πἰδίονίταπι 1]. 
Ὠ1ούΒ6ἢ - Καὶ ΘΟ ΥΩ. 
ὐξ 1.858 1.80] μέ 3.10 8.60. 

Μο1. 1: Τὰρ. 1--4. Ἐδ8ο. 1: ἩΙ͂Ρ. 1. 3. 
«ζ ---α-τὸ 1.10. 
Ἐπ50. ΤΊ: [ΙὉ. 8. 4. “ζ ---. 5. 1.90. 

ππι 11: Τήρ. ὅ-- 9. ἘΔ86. 1: ΙΩΡ. ὅ. 6. 
ΜΊΑ -- .60 -.90. ΓῚ 

Ἐδδο. 1|: 1ἷρ. 7. “ζ ---.45 --- 1. 
8486. ΠῚ: 110. 8. 98. μέ ---.600 ---.90. 

Ἠοχοπᾶλο τἰπ απ]. σου, Ρμορπΐοῖα 
Οοτοπίϑ᾽δο, Υ ταϊτυϊδτα, ἔγαρτητη. Ἐϊᾷ. 
Ὁ. Οσυβῖαβ. Ἐᾶ. ΤΙΤ. πγαῖου. [Ὁ0, ἃ, Ῥχ.] 
“ἘΔ, ΤΙΤ ταΐποσ. μά 3.40 3.80. 

Ἡογοπΐκ ΑἸοχδπᾶνὶ πἰ ορογ. Ὸ]. 1. Ὥχαοκ- 
ἜΘΙΚΟ ππᾶ Αὐτἱοτηδιίθπτθαϑῖου, ρτίθοι. ππᾶ 
ἀουύβοι Ὠσβρ. γος ὟΥ. 5 Ομ τα αὐ. Τὴ ΑΠΉ. 
ἨΙΟΩΒ ἘὙδρταθπΐ δος Ὑ Θββθσαῖτθι, 
ῬΗΙσΙΒ Ὀχαοίζτοσκο, ΥΥΓΓΌΥΕ ἘΚ ΘΡΙ61 ΖῸΣ 
Ῥπουσαϑοὶκ. ΜῈπ1 194 ἘΠ... “4. 9.--- 9.80. 

---- ----  .ο-  β.ΡΡὈ].: Ὁ. 650}. ἃ. Τοχύδθου- 
Ἰοῦστος. Οτίθομ, ὟΥ οτ σον βίου, δά 8.--- 8.40. 

---- -- - ----- Κο]. 11. Ῥαδβο. 1. ΜΘΟΒΒΕΙς 
, ἘΚαΙοΡ ΥΣκ, ἤγβρ. ἃ. ἄροιβ. σοι Τ. ΝΣ 
πἬ ὟὟ. ΒοΒιηΣᾶν. Τὰ πῃ. Ἐχοθυρὶθ δὰ 

. ΟΙγπιρίοδογ. Υἱΐταν, ΡΗπΐῃβ. ὕδίο, 
Ῥβοι 0 .Ἐπο!1ᾷ. Νῖ. 101 Ἐς. μά 8.--- 8.00. 

--- -τ --πττν ͵οὶ. 111. Μουταοθθατ ρΒΙΊΘΗΣΘ 
Ὁ. Ὀϊορύχῳ, φσείθοι. ἃ. ἀθαύίβοη ᾿τβρ. σῸᾺ 
Ἡ. Βομπὅπο. Μ. 116 ΒῚσ. οἱ 8.--- . 

Πορῖοαΐ αὐ8ϑ ἴοσ. τ πἶπ. Ἔθο. ἃ. ΒΖ 8 οὮ. 
“1.80 2.-- 

ΒοΒγ ΟΝ Μιοβῖ αὐἱ' ξοτίασ ἀδ Υὐγῖ 11], 1. 
Ἔρο. 1, ΕἸ] ΔΘ. μή, ---α. δ 1.10. 

ἨΪΟΓΟΟΙΒ Βυποοάθιπβ. ἀ᾽66, ἔγαστηθυῦδ 80. 
Οοποίδ αι ῬοΥΡγΥΟσ. βδουναίθ οἱ 
ποχαΐπα ἈχΌπτα τηαΐαῖα. ΒΘο. ἃ. ΒΌΣΟΚ- 
πασᾶ. ὡβ 1.20 1.60. 

Ηϊρρᾶγοιὶ ἴω Αγαῦ οὐ Επᾶοχὶ ΡΗδΘ πο ἢ 
οομῖπι, Βθο, Ο. Μοπίίαβ. ὧδέ 4.--- 4.60. 

ΗΙΡρούγαλϑ ΟΡΘΙΆ. ἵ γ011. Εθοο. Η. Καὶ α 618 - 
πϑίη οὐ 1. ΤΊΡΘτ. ὍΟΪΟΙ (οὔτ 80. 
ῬΒούονγΡ.).. ὠζ 6.-- 6.60. οὶ. 1|. 
ὦ 

Ἡϊεϊονῖοὶ αγδθοῖ πὰ ποῦ 8. 
, ἄογῆ, 33. νο]], ἱ( 8.25 9.80. 
Ἡρτοεΐ οαλΐᾶ. ἘΔ, αα1}. Ὠϊπάᾶοτξ. 

ἃ γό], Ἐᾷ. ΤΥ. 
0]. 1: 111885, χτολὸ ΚΘ ΘΟ θα ΒΟὮ 5 ἀ 158. 

Ἡδοτα. 1. δ 2.38. Αὐϑ8ρ. ἃ. ΒΟΒχΘ1Ὁ- 
ῬΆΡΙΟΣ ὠ 4.80. 

-ὄ 11: Οὔνβεβϑα, ταὶ Κὶ Θὰ 5 6 Ὁ π|8 6.8 ἀ188. 
ότι. 17, ὑ. 3.256. Αὐξσ. ἃ. Βομσοῖθ- 
ῬᾶρΐοΣ οἱ 4.580. 

----- 1125. ἘΔ. α αἱ]. Ὁϊπδοχ. ἘΔ40.ὉΥ̓ 
οὐν. Ο. Ἡθπ ἐ26. 3. ρᾶτίοβ. [16 ὑἱζέ ---, 15 
1.10.1] ὠξ 1.580 3.20. 

ῬΑΥΒ ΤΙ: Τὶ'. 1--12, Ῥδγβ ΤΙ: ΤΙ. 28---294. 
[-----] 1115 ὀᾶτηπι. ΧΥ͂Ι. ΒΟΒοΙ. ἴῃ ἀβῦσα 

θᾶ. Α. ΚΟΘΟὮΙΥ. υὑἱά 8ὃ.-- ὃ.60. 
-- θάγπβθα. ἘΚ. α αἰ}. μι ἀοσδ. ἘΔ 

οὔτ. Ο. Ἠ ϑια ἐχο. 3 ναχίϑθβ. []6 ὧδ --- 1 
1.10.1 ἱκ 1.80 3.20. 
ῬΑΤΒΤ: Οἁ. 1--15. ῬΆχΒΊῚΙ: Οᾶ. 13--94. 

ἘΔ. Τὶ. Ὁ 1π- 

ἘΛΔ8. | Ποπιοῦὶ θάγπϑρα. Εθο. Αι ἅτ 6. 9. ν0}], 
[29 ἃ. ταΐθονυ. “ώ. 1.580 3.90. . 

ψο]. 1: Οά. 1---12. ΄“Ζ. -- τϑ 1.10. 

--- Π: 04. 183--24. μέ -- 15. 1.10. 
Ἡγιαπΐ Ηοπιοτῖοὶ ἃοο. δρὶργι τ οὐ 
Βαϊτγδοποιγοϊηδομῖδ. Βοο. ἃ. Βδπ- 
τ θιβθσ. ὧδέ --α -15.1.10. 

Ηγρογ ἀἰβ οταύίοηον. ἘΔ. Εἰ. Β148. ἘΔ. 
11. “ί 3.10 5.0. ! 

ΓΔ] 1681 ρεούγορίίζοπβ, ἘΠ. Ἡ. Ῥ150611}. 
“{ 1.80 3.00. ' 

---Ξ- ἃ6 σοιπηΐ δύ, Βοίοη 18 1. 
Ν. Ἐδθίδ. “ζ. 1.80 2.600. 

----- ἰπ ΝΙ σοι οὶ αὐ ἐπ. ᾿ὐγοᾶποί 1. Τὰ. 
Ἡ. ῬΊπυ9111.. ἱ« 8.40 2,80. "ἃ 

Ἱεπλύϊιβ ὨΙΔοσπ πε: Β. ΝΊΘΘΡΒΟΣΒ. 
1π0. λισί, Βγζαηπύ. ἄο τὸ πῆ}, 1. 

ἘΒ. Ὑάτὶ. ὑπ. 3.40. 
Τούπηο 8 ΡΝ ἸΟΡΌΠΙΝ: 85. ῬΕΣΠἸΟΏ ΟΠ 5. ἢ 
ἸοΟΒΟΡΗΪ οροῖᾶ. Ἔδθοο. ΒοΚΚου- ΝΌΟΣ. 
θ νο!. δά 31.20.94.40. ' 

--- ----- ἈΒ6ο. 1. ΒοΚΚοΣ. 6 νο]]. Ψο]. Ί. 
“4. 2.10. ᾿ 

Ιβλ8ὶ ογδύίομον. ἘἘΜΑ. Ο. ΒΒ οῖθ 6. “ζ 1:90 

Ἐ. 

Ἐφα. 

ἸΒΟΟΤΆΤΙΒ οΥδζΐίοοθ. Ἦθοο. ΒΘΙΉΒΘΙΟΣ- 
Β1855. 2. νό]]. “μά 3.10 8.60. 

Τὰ] Δηΐ ἵἴπιρ. ἀπ820 ΒΠΡΟΥΒ. οἶδ. Β60. 
Ο. Ἐς Ἠοευϊοίπ. 383. νοὶ]. ο( 6.15 7.60. 

1πιδυϊΐδηΐ ἴπιρ. πογο]ῖ]λθ. δά. Ο. Ἐϊ. Ζ8- 
Ομδτΐδο ἃ Τιὶἱπηροπίβαῖ, 92. μϑχίοθβ. 
“. 10.580 11.60. 

-- ---- --- Ἀρροπαᾶϊς (1). “Μέ ---. 60 3-ς 

ΝΙΝ συρίΐδοι ΙἸΘΧ 80 ἐπηρ. Ταβίἀπίδπο ϑῆσιο 
564. ἴδθῶ. “ζ. 1.20 1.00. 

ΤΠ ΘΟΙΪΝ αἰ ΥΡΟΝΪΝ : 5. σον ίαΒ ΟΥρτῖπ 8, 
Πποῖϊδηΐ ορογᾶ. Βθο, Ο. δ οοῦτεζ. 8 νο]]. 

“4. 6.80 7.80. ᾿ 
ΠΥ ΘΟΡΓΟΙΪΒ ΑἸοχαπᾶτδ, Ἐρο. α. Καὶ τι Κα 6}. 

“{.1.80 2.20. 
ΤΠ γουγδὶ οΥ. ἰπ Ποοογαΐοπι. ᾿Δᾶ. Βα μι 6 1} 6- 

Β1855. Ἐᾶ. τυδίοσζ ὠδά --- 90 1.30, ἘΔ. 
τΤαΐπιοσ, δέ, --α 60 ---.90. ᾿ 

1,γϊ 1. ἄορ οβίοθητϊν οὐ δ θη ἀδυῖα ατδθοῖ, 
οὐπῖλ. Ηᾷ, Ὁ. ὙΥ ΔοΒ Βα. ἙἘᾷ. 1ι. 
“4. 8.---Ξ 6.60. 

---- 0 πιρηβῖθιθ 1. Ἐ4, ΒΕ. Ὑ ἄπο. 
“4. 5.30 ὅ.00. 

-- ἂἃο πιαιρ ϑύγαθπδ.}. λ. Β. Ὑ ἄπβοι. 
Ππ ψοσθογοίξαπβ.] 

᾿ιγϑῖδο ογρίζομοθβ. Ἔοο. ΤᾺ. Τ᾽ ΙΒ οἶμαι. 
ἘΠ; τηϑῖουν. μέ ὃ -- 8.602 4. χοΐποχι 
“ά. 1.20 1.60. ᾿ 

δ οῦπο ἶἷ8 Δρούθ! ΘΒ ΓΙ ΟΟΥΤΗΙ αἱ ἴοτ, 
}1. ΥἹ. Ἐᾶ. Α. ΚΟΘΟΒ1γΥ. Αοα6, Βογοίμοί; 
οὐ Δππμθίοπϊξ ἔταρταση. δβίσο]ορίοβ. 
“4 1.80 2.- - ᾿ 

Ματοὶ Ὀίδοοπὶ υἱΐβ ῬουΡΗγΥΙΪ, ὀρ βοορῖ 
ΘαζΖοηδὶν. ΕΔ. βος. Ῥῃΐ1ο]. Βοιχι. βοάδ᾽οδι 
σά 8.40 9.80. 

819 ξεξέθη Ζι Πθτπ σουθίθηθηῃ 510} [ἢν σοριυάεπα. ἘΧΘΙΠΒ 8 6.: 



.1. ΒΙΘΙοίθοα βοτιρίοσαση αὐδϑοοστσω οὐ βοτη δῆτ ἘΘΌΡΙο δι. 5 

Μαχῖνϊΐ οὐ Ατιπιοιΐν οαστΐππτη ἀθ οί πα τα 
πα Βρ οἷν γ9611. ἄσο. δ οοάοίν ἀδίγοϊορῖοδ. 
Βθο. Α, Τιυᾶπΐομ. ὠζ 1.8ὺ 2.30. 

Μοΐχνοἱ βου ρίονοβ ασϑοοῖ. ἘΔ. Β. γοβῦ- 
ῬὮΔΙ. ὟῸ].1: Ἡφρῃδοϑύΐοι. ὠἱζ 3.10 8.30. 

ἹοϊσοΙορίοογυπ βοσ  ρ ότι Κ0 114 π|80. ΕΔ. 
᾿ς ἢ Ἐ ] ΒΟ. ΥΟΙ. 1: Βοχίρίοτθθ ατϑϑοῖ. 

᾿ {8.10 8.30. [ΓΝ]. ΤΙ: βοχιρύοτοβ Τυϑυξι. 
ἤέ 3.40 3.80.1] 2. νὸ]]. μά 5.10.6.--- 

ΜΟΒΟΝΠΝ: 8. ΒΌΘΟΙ ΣΟΙ. 
Μαοὶ βουϊρίοσοα ατδοοὶ. ΑὐἱδβέοίθἹθβ, 

ἘΠ 611898, ΝΙσοτηβδοθιβ, Βωοομέθβ, αϑαᾶθπ- 
ἐΐαβ, ΑἸγραΒ οὐ τπϑ] οἀϊδχανα νϑίθσασα αὐἱᾶ- 
ααἰᾶ οπκϑίαὺθ. Ἔθο. Ο. δ πι|8. ἄμπ. 8. 
ἐδθυ18θ. υά 9.--- 9.80. 

---- -- πο οτος ΒΡ θυλθαίαχῃ ; ΜΘ] οαϊδτατη 
1611, “ί 1.20 1.00. 

Ἀγ ΠΟΡτΑρΙ ατδθοὶ. Ὑὸο]. 1: Ἀρο]]οᾶονΐ 
ὉΙΟΙοίΐδοοα, Ῥοάϊαπίπη 110. ἂθ ἩθΣοΘΙΪ18 
Ἰδροχίραβ. Εὰ. ΒΗ.  ἀρσπιοτ. ὦ ὃ.60 4.30. 

-ττ ὅο), τι Ἐλβο. 1: Ῥασύμοηῖ ΠΡ. περὶ 
ἐρωτικῶν παϑημάτων, 64.Ῥ. ΒΔΊΚΟΙΟν ΒΚΊ. 
Ἀπίοηϊπΐ εἰ βο γα 115 μετα μορφρώσεων συνα- 
,γωγή, οἃ. ἘΠ Ματὺΐπὶ. δ 3.40 3.80. 

ὡς ΒΆΡΌ1.: ῬαγμομῖπΝ, οἂ. Ἐ.- Ματυϊαῖ. 
οὐ ὃ.40 3.80. 

τ---- Ὸ]. 1. Ἐαβο. 1: Ἐσδοδ μοηἶβ οδίδ- 
; βὐοσιβυηΐί. ΕΠ. ΟἸἰντοστὶ. μά 1.20 1.60. 

οϊ. ΠΤ. Τδβο. 1: ῬΒΙΆΘΡΒΑΙΙ περὶ 
ἀπιστων, ἨΘΥΔΟΙ ΤΡ. περὲ ἀπέστων, 
Ἐχοογρίδ γαύϊοαπδ (σπ]σὸ ΑΠΟΙγτηὰΒ ἄθ 
ἀπουϑαϊθ 1108). ἘΠ. Ν. Βοστ8. σέ 2.80 

““--.-ὦ 

ΝΑΛαΡ] πηι ΤΟΥ ΒΟΥΪΡΟΤο Θγδθοὶ 
αΪΠΟΥΘΑ. ΥΟ]. 1: Ῥασδάοχορυδρμὶ, Απίὶ- 
ρβοπῦβ, ΑΡΟΙ]ΟυΒ, ῬΗΪΘροπ, Αποιστπὰβ 
Ὕ δὐΐοδιαβ. Ἐθο. Ο. ΚΟ] 1 τσ. ὠζ3.τὸ 8.10. 

ΝίδοΡρΒοΥϊ δ ἰορΊΒοΟΡῖ ορη560. Πεἶδύ. Τά. 
Ο. ἃθ Βοοτ. Αοο. μη 5}}} Πἰδοθπὶ υἱῦδ 
ΝΙΟΘΡΒΟΥΐ. μέ 8.80 8.70. 

ἈΙΘορΡΠοΥΐ ΒΙοΙ πιγ ἀδθ ΘΟΠΙΤ. Υἱύδο οἱ 68 7- 
τΐπα. ΕἘά. Α. ΓΘ  βοτ ὈΘτα. οἱ 4.--- 4.40. 

ΝΙοοο.λ ἀΘογββοιὶ ἀπ χοαποῦοπἑ 
ΓΗΥΝΝ 11. 11. Ἐθο. Β. ἩοΟΒ 6. “ζ 1.80 

τοις 5. 8. Μ υδ10]. 
Νομπὶ Βιοπγδίδοογππι 11. ΧΙΥ͂ΠΠΙ. Ἔοο. 

Α. ΚΟΘΟὮΙΥ. 33. γ0}}].  9.--- 10.-- 
----π- ΒΆΓΆΡΕΓΣΆΒΙΒ ΝῸὸ ΘΥΔ 5011} ΤΙοδπποὶ. ἘΜ. 

Α. Βομοίμαϊοσ. ὧδ 4.50 ὅὃ.--- 
Οποδεαπάγὶ! ἂθ ἐπιρογδίουϊβ οἱ, 1. Ἔρο. Δ. 
ΚΟΘΟΒΙΥ. υἱή, 1.20 1.60. 

ῬΑΪλουπαΐπα: 59. ΝΜ γυβοριίδΡρΆ,. 
Ῥαυβοπίπδι 8. ΜΙ ΥὑΒΟΠ ΤΡ ἈΪ. 
Ῥαΐϊχη Νίσδομοσα ποπιΐϊπα 5,800, 

Ἰαύπθ, Βγγϊδ00. Θορὗΐ6θ9 γδθἷ 669 ΔΓ 6- 
αἷδοο. ἘΔ(. ΕΓ. α 61 σον, Η. ἩΠΙσο πο] ἃ, 
Ο. Ουμῦσς. δά 6.-- 6.60. (βοΣίρίοσοθβ 
Βδοχὶ οὐ φχοΐδηϊ. Ἧδϑ8ο. 11.) 

Ῥδπρδηΐδο ἀοβου οἷο Θτγδθοΐδο. -Β.θο. Τ. ἘΓ, 
ΟἈτ. Βομαῦατῦ, 3. γ0Ὸ}]1, μ(. 58.600 4.40. 

---- -τ-- Βοος. Ἐς. ΒρΡθίῖτο. Ὅο01.1. “Κι 3.80 
8.40. 

Ῥοἀϊαδίπιπες: 5. ΜυΥυμορσταΡ ὶ. 

ῬμΠοᾶρμϊΐ νοϊιτ πα τ οίοτἕοδ. Εἰά. Κ5, 5 αὶ ἃ - 
Β 8115. 3. νο}], ἃ. ϑυρρὶ. ἱζ 11.--- 19.60. 

---- ἄο πιπδῖο 1]. ἘΔ. 1. θα ρϑθ. 
“. 1.50 2.--- 

ῬΙΠοροπὶ ἄο ορἱποΐο πιππᾶϊ 11. 
ἘοΙομδτᾶί, 4.--ὀ δ.60. 
ΒΔΟΥῚ οὐ Ῥστοΐξδηΐ. Ἐδβο. 1.) 

---- ἀο δοίοτηϊίαΐο πππᾶϊ 6. ῬΤΘΟΙΠτ. 
ἘΔ. Ἡ. Β4 ὍΘ. ( 10.--- 10.80. 

ῬηΠοδύτδτ (τι ϑ 1.) οΡρογἃ. Ἐὰ. Ο.Τ. ΚΑ Β60Γ᾽ 
2 Μ01]1. “έ 8.3ὅ 9.38. ΝΣ 

-- ἱπιδρῖποβ. Ἔθοο. ΟΘ. Βοππᾶοσχέε οὗ 
σ. ΒοΒ θη Κ]. οί, 3.80 8.80. 

Ῥμϊοπίτανὶ (πεΐπ.) ἱππδρῖποβ οὐ ΟΠ δ τ αὐὶ 
ἀοβογϊ ρύϊοποθ.Ό ρου. Ο. ΒοΒ ΘΒ ΚΙ οὲ 
Ἄθω. ΒΒ. ὑδί 3.40 2.80. 

Ῥηγδίοσποιιοπϊοῖ βογίρίοσοβ ατγαθοῖ οἵ 
μαϊϊηϊ,. Βοο. Β. ΕοΘχβύθτ. 3 γ011. ΓΡΟΙῚ. 
μή. 8.--- 8.60. Ὑο]. ΤΠ.  0.--- 6.600.} 
“δ. 14.-- [:ὅ.30. 

Ρίπάοτὶ σαγπΐπα. ἘΔ. Ὁ. Ομ στ 1θὺ. Βα. ΤΙ. 
«Κι 1.80 2.20. 

ῬΙδίοπβ ἀϊαῖονσὶ βδοουπᾶπηῃ ΤΉΣΑΒΥ 11 ἐοέχϑ- 
Ἴορ 45 ἀϊθροβιθ!. Ἐπ ΤΟΘΌρΈ.. σ. ἘΞ. Βοσ- 
τα πὶ οὐ Μ,  ΟὨΙτ 8 Ὁ 11. ὁ νο]]. ΓΥ̓ΟΙ1. 1. 
Π|Ί---Ἱ. 7190 “4 1.80 3.820. οὶ]. Π. “1.50 
2..--] οι 10.580 18.80. ; 
Αὐο ἱπ ΠοΙσοπᾶθῃ. οἰ πζϑίπθη ΑΡύοΙππροι: 

Νχ. 1. ἘΠ Ρσο. Αρο]ϊοσῖα Θοογαῦβ. 
Οὐἰθο. Ῥμδοᾶο. μ ----60 ---.90. 

-- 3. ΟὙγδίν]αρ. ΤΕ σαί. υδά ---. 90 1.80. 
- 8. Βορεἰθύα. Ῥοισπ5. υἱέ ----.90 1.90. 
---Ἕ 4. Ῥασταοιῖᾶθβ, ῬΆΣ ΘΌΌΒ. οὐ ----.18 1.10. 
-- ὅ. Οομγίσιασα. ῬΒδοᾶξιβ. ὧδέ τοῦ 

ἷ [---β.90. 
-- 6. ΑἸοϊ ϑαᾶθα 1 οὐ 17. ἩΠΪΡΡδύομυβ. 

Ἡχθϑίδθ. ΤΉθδσθθ. οί ---. 60 ---.90. 
{. Ομδυταῖά65. 1808 68. 1 5818. 

οί, --τ 60 ---ο90. , ᾿ 
-ς 8. ἘΠπαϊγάἄοιλαβ. Ῥχούδροῦϑ8. «δ. ---- «00 

--- 9. αογρίθθ. Μόπο. μά ---.90 1.80. 
--- 10. ΗΣΡΡΙ͂ΘΒ 1 δὲ 11. 1ο. Μοποχουὰβ 

Ἐδο. Ὑ. 
(ϑοεϊρίοσθβ. 

ΟἸορμοι. οδῇ --- ΘΟ ----.90. 
“-- 11. Ἐδὶ ῬΆΡΙ1ο86 11 σὶ ἄθοθια. “{ζ 1.80 

-- 18. Ὑϊπιδουβ. Οεἰιῖδβ ΜΈ ΊοΒ 
οὐ --. 15.1.10. 

-- - 18. Τοσὰμα τὶ ΧΙ ἘΡίποτησβ 
αὐ 1.80 3.--- 

-- 14. Ῥιαύουἶθ, αὰ86 Του αν ορ βίο δθ 
ΧΥΙΠ. Αος, ἀδοδοϊιῖομθθ οὐ βορύθτα 
ἀἸϊδιοοἹ βρυσ. ζ. 1.20 1.60. 

.“-- τό. Αρρουᾶϊΐχ Ῥιδίοιϊοθ ΘΟΒΕΪΠΘΩΒ 
ἰβαοσοσδβ υἱΐδϑααο δηνίαυβ5, ΒοΒ οἶδ, 
τίτηθδὶ, ρΊοθθδτῖ,, ἰπἀ]οθ85. μά 1.60 2.-- 

Τηβα]ῦὺ στοὰ Νὰ. 1-- 8 --: οϊ. 1. 
4---: Θθ ΞξΞ. οϊ. Τ|. 
τ--1Ὸ τῷἪ Ὑο]. ΤΠ. 
11. 12 Ξξξ γοϊ. ΤΥ... 

18 -ὄκ, γ͵οϊ. Υ. 
14, 15 Ξξ- 7όοϊ. ΥἹ. 

ῬΙούϊπϊ ορογᾶ. Ἔρο. Α. Κὶ ΤΟ ΒΟΟΣ, 3 νοἱβ. 
Ὅο]. Π. ο( 3.-- 

ΠΠ11] 

1 ξεῖΐξειπ Ζ:Πἴ0γπ νου βίθθπ. 5108} [ἢ σοί θιπθ ΕἰΧΘΙΠΡ]ΔΤΘ. 
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ῬΙιού πὶ Ἐπ 6 5 Ῥυϑϑιαῖβεό ῬΟΥΡΒΥΥΙ ἄθ 
ἐσίδα ῬΙούϊηϊ 'ἄσατπο. οταϊῃμθ ΠΡτοσῦσα οἷα], 
ἩΡ6110ο. ἘΠ. 

οί. 9.-- 10.10. 
Ῥχπίασοιὶ υἱΐδο ρ8 Ά116 186. Ὥρα, σι Βίητο- 

κ͵8. δ γὙ0Ὸ}1. ΓΝ ῸΙ: 1, “{.1.80 3.30. 0]. ΤΙ. 
4 3.10. 3.60. ]Ὸ]1]. ΤΙ1---Ν 1 1. ὅ0 2,-.- 

, ἀ(. 8.40 10.90. 

Ἐ. Ὑ οΙ κι δπ, Ὁ 'σῸ 1]. 

ἌτοΒ ἦπ ξοϊσουι ἄστυ οἰ ϑίσι θα Αἰέοίαπρου: 
Ο ἮἯΑ, 1. ΤΉ ΘθθαΒ οὐ ᾿Βουλπῖαβ, γούτσαβ οὲ 

ἽΝ αταϑ, βόα οὲ ῬΆΙ0Ο]8. υδέ----.90. 1.80. 
ἐπε 3. ἘἜΒΘε ἤθίοοιθβ οὐ ΟδυΆλ]1τι5, ῬΘΥΪΟ]65 

εἱ Ἐδυΐαβ Μᾶχίταθιβ, ΑἸοϊθἱδᾶθβ οὐ 
Οοχίοϊθηνβ. υἱά ---.90. 1.80. 

-- ὃν ΤΙ θοὰ οὐ ἄθ; ῬϑΆ]αΒ, Ῥο]ο- 
Ῥἱᾷαβκ οὐ Μδτγοϑι]αβ. οὐδέ ---.90 1.80. 

-- 4,. Αὐδᾶθθ οὐ Οδίο, ῬΒΊοΡοθζθα 
οὐ ΕἸαταϊπιῖτιυθ, ῬΥΥΥΒΒ. οἵ. ΜΑστιβ. 
ζ -- 90 1.80. 

--- 5. Τινβαυᾶου οὐ 5118, Οἴτηοῃ. οὐ 1,.τ- 
οα11|τπ|5.. δά ---.90ὺ 1.80. 

-- 6. ΝΙοῖθβ οὐ Οτνδββαβ, δβουθουαβ οὐ 
Ἐσαθπθβ. δέ ---. 18. 1.10. 

-- 7. Αροβῖῖατιβ οἱ Ῥουηρϑῖτϑ. οί. ----. 1Ὁ 

--ἕ 8. ᾿ΑἸθχϑηᾶου οἱ σϑοβασ. Ἱζ---. 16 1.10. 
--- 9. ῬΒοοίοι οὐ Οϑίο τηΐποσ, ὧδέ ----. 600 
-πνθ0.. 

-- 10. Αρὶθ οὐ ΟἸθοσαθπθθ, Τὶρ. οὐ Ὁ. 
Οτϑοομί. ο. ----.60 ----θύ. 

«-- 11. Ὡθροσλοβίμθηθβ οὐ Οἴόθσο. υἱέ ---. 60. 
--90. 

--- 13. Ῥυοσαθίχεσβ. οὐ ᾿Απἰομἑαϑ. οἵ, --τος 60 
πκνῳΘθθ,. . ι 

επ- 18. Ὁ)θῖο οὐ Βτυαΐαβ. υἱέ -- ΚΠ 1.10. 
.--Φὄ 14. ᾿Ατἰαχοϑῦχϑβ' οὐ ἀσϑίμβ, Θ8108. οὖ 

Οἴμο. υἱέ ----90 1.80. 
Ταμϑλὲ νοῦ Νε. 1. 2 . 1. 

-α Ἀ.--ὅ --ἢ- ο]. Τ.. 
-- 6--- ὃ Ξξ γοΙὶ. 1Π|1.͵ 
-- 9---12 -τῷὸῪε οὶ]. τ 
-- 13. 14 -- Ὑο]. Ο. 

------ ποτ 8}18. Ἔρο. α. Ν. Βουπδιᾶφίβ. 
Ἴ γῸ]1]. 76 μά 4.---- 4.00. . 

Ῥοοΐύδχππι ΘὙ ΔΘΟΟΣΠ Θ0]0586. ΒΟΒΟΙΒΘΥΌ ΤΙ 
ἴπ αἀϑὰτὰ οοτηροβαϊ Ἡ. Βίδαντ 6116. 
«Κι ἃ.10 8.20. 

Ῥοϊοοπῖν ἀθοϊατδἰϊΐοπος ἄπο. 
. ἨΔ ῸΚ. υἱέ 1.--- 1.40. 

Ῥοϊγδθιὶ πὐχαύοσοιἰζοοιυ 11. Υ11Π. Βθοο. 
ὙΥΟΘΙΤ ΣΙ -Μ ΘΙ τ. ὧδέ 1.80 8. 

ῬοΟΙγΌΪ πἰδίονίδο, Τρθο. Τι. Ὁ 1π ἃ ὃ τ ἢ, 4 ν 1]. 

Βδο. Ἡ. 

ΜΟΙ]. 1. 11. 1Π. Ἐᾶ. ΤΆ οὐτὶ ΤῸ. Β ἀνέποτ-. 
ἊΝ οὐ δὺ. 76 “Ἵί, 8.60 4.30. [Υ]. ΤΥ͂ α. ἃ. ῬΥ.1 

ῬΟΥΡΆΥΓΣΙΪ. ΟΡΠΑΘΟ. 561. Ἔρο. 
ἘΠ. 11. ὠζ 8.--- 8.80. 

ῬτΟΟΙ ΙΤυγοὶϊδ οδτμεΐπδι 5. 
ἈΑυρσυβὺϑ. 

ῬτΟΟΙ͂Ι Ὀ᾽ἀδομῖ πὶ υτΐπμι Ἐπο]1 αν 616. 
ταϑπζοσπ Πἰρτπιι. ΘΟΙη πιο τὶ. ἘΘο. 
6. ΒἘυγἱοα] οι. ά 6.18 7.80. 

--- ἴῃ ΡΙἰομΐδ το ῬῈΙλοδμ ΘΟΙΒΙ 61" 
ἑαυ. πᾶ. α. σοὶ]. ΜοΙ. 1. ὑ{-8.-- 
ὅ.60. Ὑοϊ. ΠΤ. «ά 8.-- 8.60. 

Ἑμαᾶοοαΐβ 

Ἀ. Ν δαοκ. 

Ι 

᾽--- 6610886.- 

Ἀπεράῦθα ρυἰθομίβομον ππιᾶ 1αοίβομον ΒΟΒν βύθ!! δτ' 

Ῥ[ο]οπιδοῖ ὁρογᾶ. ὍὯο]. 1. Βιγηίαχίθ, οὗ. 
ΕἹΌ Το. ἨἩΘΊθ Υρ. Ῥαγβ 1. τὐδίιὶ 8. -- 8,60. 
ῬαχΒ ΤΙ. ὑἱά 18.--- 18.--- 
θυ Βα γυδοὶ Ῥοοἐϊιοπιουίοοταπι 1 ΧΙΥ͂. 

Ἐρθο. Α. Ζί΄γα τ στὰ δ τ τπι. οὔ.8.60 4.20. 
ἘΠοίοτοβ Θτδθοὶ. Ἐθο. Τὶ. Κ'Ὁ᾽ Θ 591. 8 νο]11. 

γοϊ. 1. ἘΔ. Ο, Ἡ δ τατιθτ. υἱέ 8.60. 4.80. 
[ΝῸ1]. 17 αἰ. Τ|1. νοτρυ οι. 

δογίγμίοτοι ὀχ οὶ, βίθμο: ΒΘ σοῦ οἱ βοσῖρ- 
ἘΟΤ ΘΒ. 

----.- πιοίχϊοἱ, βῖθμα: ΝΕ ούντ οἱ βου ῖρ ΠΟΥ 65. 
--- πιο ο]ορ οἱ, ΒΙΘμ6 :᾿ Μοὐχοϊοσίοῖ 

ΒΟΥΪΡΈΟΤΒΒ. 
---- οὐ βίππηι (οπαίαπέϊπορομ!. 

ἜΒ. Ῥτετοροι. Ἐδ50.1.. ὑἱ(. 4.--- 4. 
---- ΣΝ βίϑῃθ: 
Βποιλοιῖοϊ Βοσιρύουθϑ. 

---τὉ 59δοῖῖ οὗ ρόδα. , 
Ἐδβθο. Ἱ: 5. ῬΏΪΙ: ορολα 
Ἔδ5ο. 1: 5. Ῥαύτσατα ΝΊο 8 6 Ὡ, ἃ ὁ τὰ τη. 
Ἐ886. ΤΙ1: 5. Ζϑοματῖαπ ἘΠ ἕοτ. 
Ἑδῆα, ΟὟ: ἘΝ. Θουϊδι α, πὰρ Θ6]16:. 

Ζ. 650}. ἃ. Ἰϑοίοΐπ. Ἐταρἰβίαχαβ Ῥαῖγϑβ. 
“. 6.--- 6.60. 

Βοτοπΐ ΑΠΕΠΟΒΗΒΙΝ ΟΡΙΒΟΙΪ8.. 
Ἡοίθοτα. δ. 5.--- δ.80. 

ΒΙΠΟΡΎΆΡΒΟΥΠΙΙ Θτγδοοοσχιπη το] απῖδο. Εθο., 
Ο. ἃ ὁ ἢ 5 σατπὶ δ. ((ΟΥρΌΒο. ΡΟΘ8. 6Ρ. ατϑθο 
1ααῖρ. Ἐ85ο. 11.) οώ. ὃ.--- 8.80. " 

ΒΒ οΌπΐν ΒΟΥ βυπίδριδ. ἘΔ. Β. Τιϑαια- 
ΚανΘΙ. “4 1.80 3.30... Ι 

ΒΟΡΒΟΟΙΝ {τλροοραῖδα. Ἔρο. 81]. Ὁὲη- 
,, ΟΥ̓, ἘΔ. ΝῚ οὖν, 5. ΝΘ ΊΘ τ. ἘΔ. τηϑέου. 
1.66 5.80. ΕΠ, ταΐποῦ. οδῥ᾽ 1.35 1.80. 

Ἐπ οῖα 7646 Τταρδαϊο (Αἴακ. Απέίροπο. 
ἘΠθοῖτα, Οδαΐϊρναβ, 0]. ΟϑάϊΡραΒ Ὑγτ. 
ῬμΙΠΠοοίεβῦθα. ΤτδΘΒἪν186) «Π4.--τΞ. 80 ---οῦῦ,, 

[----Ἰ β6 μοι ἐπ 5. ὑταροοᾶϊδα γοΐογδ. 
ἘΔ. Λ. Ν. Ραραρϑθονρίαβ. υδί 4.80 ὅ.40. 

Νίοῦδοὶ Πονοσίθπη. Ῥοο. Α, Μ 6: 9118. 
4 ν011.. ὙΟ]. ΤΥ... ὠά 2.40. 

86... Α.. ἈΓΘ΄πι 68. 

Ἔρο. 
600. 

Ῥμγπίο-, 

Ἔα. 1. 1.. 

2. νο]]. 
“ζ 6.--- “ἢ. 

ΒΓΔΌΟΙΙΝ Βοοδταρῖοα. Ἐρό. Α. Μοΐπθ Κα. 
, 8 011. ὠ( 1.80 9.0. 
γΥΐαιϊ ἴπ ΗΟΓΟΞΘΏΘΗΙ ΟΘΟΤΉΠ]. 

Ἡ... Β406.. 23. νοὸ}], “. 3.30 4.10. 
ΤΠΘ ΒΕ ῬΑΣΆΡΕΓΩΒ. Αὐἱδιοίοιν σ6 11. Ηά. 

ΤΌ. ΒΡΘΕ ΘΟ]. 3. ν᾽ ]]. : “6.10 4. 30.. 

Ππροου πε: 8. Βα ΘΟΙ ΟἹ. 
τποοάοτὶ Ῥυοῦγοιΐ οαὐοχγ πο δ. , Ἑὰ. 

Β. Ἡδτόμον. ὠδ ---. 80 --- 7. 
ΤΉ ΘΟπῖΙ͂Ν δι ΤΠ δοῖ ὀχρολί!ὸ ΤΟΥ. πιδίμο- 

ἘΔ. 

πιδί. δ 65. ῬΙαίομοα αὖ}, Ἔθο. 
ἘΠ. 1161. οὐδέ 8.--- 8.δ0. 

ΤΗΘΟΡΙΓΩΒΌ ΘΒ ΟΡΟΥἃ.", Βθ6. . 
ὙΥΪταΘΣ. 8. σγὸ]]. γο]. ΤΠ. υκ 2.40. 

ΤΠΘΟΡγΙδοί διιιοοδύνδο Ηἰδίοχίδθ. ᾿ Ἐᾶ. 
46 Βοοχ. «δ. 8.--- 6.60. 

πμιογάϊαϊα ἀθ6. Ὀ6110 Ῥο]ορομπδδῖδοο. 1. 
ὙΠ. πᾶ. α. Βοθβιημθ. ἘΠ. ΤΙ. 2. γο]]. 
[ἡ9 “ὦ 1.30 1.80.1] “4.8. 40 8.60. “. 

Ρ16 ξεξέθι Ζιδοση ψουβίθ 6 510} ΤΣ φοβι θα ἘΧΘΙΠΡΊΔΤΘ, 



1, ΒΙΘΙοίμθοα βουϊθιογασα Οχδθοοσζαχα οὐ Ποιηδπόχασα θα πθτίδτϑ. 

Ἡππογαϊα!ϊβ ἄρ Ὧ6110 ῬοΟ]Οροπποδίδοο 1]. 
ΥΙΠ, Βροο. Ο. ὰ Ὧ6. Ἐᾶ. τιβδίοσ. 3. υὙ0]}. 
[76 μα 8.40 8.--- “4 4.80 θ.--- ὀ Βα. τοΐπον. 
2 γο1]1. [16 ὦᾷ 1.30 1.80] “μά 8.40 8.60. 

Ττγρμϊοάοτνί οὐ (11 σγπιπι. ἘΔ. 6. 
Ὑγοἰ ποτ οσ. δέ 1.40 1.80... 

ΧΘΒΟΡΒΟπτΝ ὀχροαϊίἶῖο ὕγτεὶ, Βθο. Δ. πὶ σ. 
ἘΔ. τηϑδί. οἱ 1.20 1.60. 

πποττ τς. Ἔι6ο,. ὙΥ. αἀθλ 011. ἘΪᾶ, τωϑί. 
1.80 1.600. Ἡᾷ. χαΐτι. ὠἱά --- - 15. 1.10. 

Ἰηβίοχία ὅταθοα. ἘἜδο. Ο. 61197. 
Τα. ταΐπ. οί, ---.90 1.80. 

---α τῶν Ἔθο. 1. ποτε, οἱ ---.90.. 
.----ς ᾿πδυϊα ο ὑγτὶ. Ἐδθο. Α. παρ. Ἐλά. 

" φηϑὲ, ὧδ 1.80 83..-- ἘΔ. χαῖτι. μή, --- 90 1.80. 

ε{18. ; 
--- κμοχῖρία υὐἷποστᾶ. Ἐδθο. Τ,. Θίμ δογξ 

ἢ ἴαβοσ, “μά 1.85 3.10. 
 αρματῖαβ ΒΠοῖοΟσ, ΚΙ ΓΟ ΟΠ ΒΟ Ομἴο. 

Τη ἄθεαύβομ. ὔθοσβϑέζ. Ὦσδσ. ν. ὦ. ΔῊ τ θ ἢ 8 
Ὁ. α. Κτάρσοτ,. (βδοχιρίοσθβ 58011 δ ὕχοὸ- 
ζᾳὰ. Ἔββο, 111} Ζ. 10.--- 10.80. 

ἄοπδτϑο ορίΐζοιιθ πίον ἌΓπι. ἨἘἃ. Τι. 
Ὀίπαοτε. ὁ νοὸ}}, μί. 19.580 22.90. 

Χο Το οὐθπτι θσΎ 8600 οα, ῬΏ. Βα τι- 
Ἰαϑπη. ἘδΟῪ οὐ 3.85 3.7. 

Ὅ. Τιυϑύθ᾽ βορο ΘΟ Υ βύθιον. 

[λ46γ0.] Ῥβοπάβοσομῖν ΒΟΒΟΙα ἴῃ ΗΠοταύϊαπι 
γοϊπβίζοσῃ. Ὥθο. Ὁ. ἈΘΙΙΟΤ ΚΟ]. 1. 
ΒΊΑ 9.--- 10. ͵ 

Απαΐδπὶ ΝΥ ΘΟ] ΪΗΐ ΤΟΥ. σοβί, γ6011. Ἔρθο. 
Ὑ. ἀδταμϑαβθῃ. 2 γὸ]1. “ά. 1.20 8.40. 

ΑἸ 611πι. οα. 061 11π, βῖθμο: Ἐ]Οτα Β. 
Δπμὶΐἱ ἀο οὐδογγδίλομοϑ οἰ δου Θυ 5008. 

ἘΔ. Κ. Βο596. ἘΠ. 11. οἱ 1.--- 1.38. 
ΑἸΒΟΙορί 19 01π8 βἷνο μοοϑῖβ Παύϊηδο 

ΒΉΡΌΙΘΊΒΘΕ ὕπ11. 
ῬδΥΒῚ; Οδχτῆτη. 1ῃη οοαᾷᾶ,. Βοιίρῦ. τϑο. Α.. 

ἜΪϊα506. 2. ἔδβοο. Ἐ8486. 1. 
σέ, 4.---. 4.60. Τββο, ΤΊ γουρτ. 

--Ἠὄ: ΤΠ: ὕδυτατη. θρΊρυΡἾσα, ΘΟ}, ΕἾΎ, 
ΒυΘΟΒΘΊΘχ. 8 ἔδβος, ὠἱἱζ 9.90 10,88. 

ΞΌΡΡΙ].: 5. Ὁ. 81 8.58 8. 
Ἀπ μο]ορσῖθ ἃς. τῦπι. Ὁ οΙύογ ν. Ο. ΜΓ 8. πηι. 

δά. --- 600 --.90.’ , ᾿ 

Αγνυϊοὶ τπηοὐδι ον. 1}. ΧΙ. ἘΚ. 1. ν. ἃ. 116. 
ὠδί, 8.--- 8.80. 

---- ἈρΟ]ο δ οὐ Πουϊάδ. Τ]4. 1. ν. ἃ, 1191. 
υἱέ, 4.--- 4.80. 

Αὐδαδίϊηϊ ἄορ οἷν. ἀοὶ 1}, ΧΧΤΙ. Ἐρο. 
Β. Θογα Ὀατῦ. ἘΠ. 11. 2 νοἹ]. “.6.--- 4,20. 

----- ΘΟ οβδίοηττῃ 1]. ΧῚ1, 60. Ῥ. Κὶ π 11. 
ὦ, ἃ.10 8.20. 

ΑἸ] γα βῖνο ΘΌΘΣΟΙ 5. οοταοθᾶξα. ἘΔ. 
Ἐ. Ῥοίρθτ. υἱὲ 1.80 ἃ.-- 

᾿Αὐδοιῖϊ ΟΡ ΒΟΉ]. Βθο. Βὶ Ῥοίροσ. ἀάὶ. 
οϑὺ ἐδθιαϊα. “ά 6.60 7.30. 

ττττς ΘΟ ΤΣ]. Βθο. Ὑ. αἸΔΡοτῦ, ἘΔ. 
ὦ 1.-- 1.40. ἘΠ. ταῖν. μ. ---.45 1 

Ἐὰ. 11. , 

γ 

ΑΥἹοεὶ Αταΐοα. Ἐᾷ. ἃ. Βτογϑῖρ. ὠδζ. 1.--- 
1. . ᾿ 

Βοποαϊοιϊ τόρ πιοποποτιιπ. ἨἘθο. 
ἘΚ. Υο ΘΙ δία, οἱ 1 60 3.--- 

ΒοΘΙ ἀὸ ἱἰπδύϊν., αὐ πιποίΐοα 11. 11, ἀθὸ 
πεῖ, τιπδίοα 11, Υ. ἘΔ. α. Ἐσὶθ ἃ 16 1π. 
ἡ. 8.10 ὅ.θ0. 

---- δοπ μα ἰπ 1. Ατἰβίοίο 8 περὶ 
ἑρμηνείας. Ἄφθο. Ο. Μοῖθοι. 3. Ῥϑσίββ. 
“{. 8.τῸ 9.70. 

Οδοβασὶβ σοπιπιοηεσ δ οὐ Α. Ηἰη 
δ᾽ 1ογατα 9 ΒΌῈΡΡΙοσπϑαβ. Βθο. Β. Καὶ ἃ Ὁ1 9 τι 
8 γνο}}.᾿ ἊΝ ᾿ 

οὶ]. 1: ἂθ 6110 Θἰ411160θ. ἘΔ. ταῖῃ. 
δ. ---.-πῦ 1.10. Ἐά. χηαΐ. μά. 1.20 1.60. 

--- Π: 40 θ6110 οἷν]. ἘΔ. ταΐπ. ψώ ----.60 
-ο90. Ἐᾷ. ταδὶ. « ---.90 1.30. 

-- 1ΠῸΡ.Τἐ ἀθ ἢ. Α16χΧ., 49 ἢ. ΑἿν, Ἐθο. 
Ἑ:. ὙΥ οΘἸΕλλπ. ἘΜ, τὰὐτ. οὐ --- .-60 
1.--- Ἡᾷ. πιδῖ. «ἱ 1.--- 1.40. 

, -- ΤΠ|. Ρ. 11: ἄθ Ὁ. ΗΐδΡ8Π.. ΓΓαριι θη, 
1παϊ005. δ 1.60.1.90. 

-“---- σου δηίεν οἷο. Βρθο. Β. ὨΙ ποτ 
Απδρ. ἴπ 1 Βεαπᾶ (ομῃο ἃ. Κτὶ δ. ρυ βία 10) 
«. 1.50 9.10. ᾿ 

---- ------ ἀο 6110 Θ4Π{0ὔῸο. δ. πιΐποτν. 
Μ᾿ ᾷ. 11. ἱά ----15 1.10. 

-- ---- ἂρ Β6110. οἶν δ. ἘΔ. ταΐπου, 
ἘΔ. 1. “ά ---.00 --- 90. 

ΟδΙρυχ ΒΊΔοοΪ ἀδοϊδιπδίϊομοα. Ἐὰ, 
Ο. ᾿ωομποτῖ. ο 1.40. 

Οδ5511 ΠΟΙ οἷν ἄθ πιοραϊοΐηφ 1. ἘΔ. Κ. Βο 59 
«(. 8.--- 8.40. ᾿ 

Οὐΐοιὲα ἄς ἀρτὶ οαϊΐπτα 1. Βεο. ΗἩ, Κ 61}, 
ὠἱέ 1.--- 1.40. 

Οὐ} 110. Ασο. ΤΠ ΔΘ Υ]}, δ]ϊογυτη τ611. δὲ 
Ῥχηΐδροῦ. Ἔθο. Τὶ. Μ ΌΘΈΙΟΥ. οἱ --. 4δ 
--ἦῦ. . ΄ 

---, ΤΊΡΠΗΣ, ῬΓΟΡΟΥΕΙ οδγῖπα. Βα. 
1. Μπ 1161. δώ. 8.τὸ 8.90. 

ΟοΙδὶ ἀο πιοάϊοῖϊπ 1}. ἘΠ. Ο. Ὁ δι θα ὉΘΥ δι 
υἱί, 8.--- 8.80. 

Οδηβουϊηΐ ἂθ αἷο πίῃ! 1. 
Ἠυϊύβοῖ. «ζ 1.30. 1.00. 

Οἰδογοπῖβ βου ῖρία. ΗΔα, Εἰ. Ὁ. ΜΕ 1161 οἱ 
α. Εἰ χοατν:λοι. ὃ ρῬϑιΐίθβ. 11 συο]]. 

ῬδχΒ Τ: Θροῦδ γοίοχὶοα, 6. Εἰσὶ ἃ.-᾿ 
ΤΊ]. 23 νῸ]}. [70]1.1. μά. 1.8ὅ 1.80. 
Ψο]. 1. α 3.10 3.60.1 μά 8.46 4.40... 

-- 11: θτγαύζοποι, οᾷ. ΜΊΌΔΙΘΣ. 8. σ 0}. 
[10 «(. 3.10 3.60.1] ά 6.80 1.80. 

-- 1171: Ἐρίβίπίδθ, οἃ, ΜΔ 116... 2 ν0}}. 
[01]. 1 δ 8.60 4.30θ.0. γόοϊὶ. Τ., 
ὐἱἱά 4.30 4.80.1] “{ 1.80 9.-- 

-- ΤΥ: δοχρία ΡΒΙΪΟΒΟρΡμἶ68. σἅ. 
ΜΆΔ]1ΘΥ. 8. τὸ]. [16 “μέ 3.10 3.600.] 
“. 6.80 1.80. 

-ανν  Ταάὶδο5. Γῦόοτρτ,, ΘΟ θαγροϊπησ᾽ 
ὧπι ουροτσθίναμρ. 

ΘΒ ἴῃ Ζοϊροι θη οἰπισϑίτθα ἃ Ὀὐο σσ6Ὰ : 
Ντι. 1. Ἐμοίονῖοα δ3ᾶ. Ἡδσχοημίασα, θᾶ. 
Ἐνιοᾶτνίοη. {. ---- τ 1.10. 

-- ὃ. 9 ἱπνθηίίζομθ, δα, Ἐσίοασχ οι. 

Βθο. Ἐσ, 

ὥ. 

ὦ, --α δ. 1.10. 

10 ξοΐξοι Ζ|Π}6γπ Ὑϑυϑύθ θη 510} [ν᾿ σοβεθα ἘΧΘΙΙΡ]ΆΤΘ. 



8 ᾿Ααβρϑθθα οΥ ΘΟ θομοΣ παπᾶ 1 οί βοοσ 'ΒΟΒΥ  ϑύθΠθὲ... 

Οἰοογομΐβ βου ϊρύδ,. ἘΠ 4. Ἐἰ. Ὑ. Μ Δ1161: οἱ [ Οἰδοτοπῖθ βουρία, Ἐἀᾶ, Ε ν. ΜΑΙ τ᾽ ω 
α. Ἐσ:οᾶάτιομ. 

ΝΥ, 8. 6 "ὀταίοτο . 
αἵ 1.,--ἰ-1.40. 

δ. Ἐτνιθάτισβ. 

--- ἃ. Βταΐαβ, φᾶ. Εἰ τἰοᾶτνιομ. ΡΣ --.60.. 
---.90. 

- ὅ. Οταδΐου, θᾶ, Ἐτιοἄτιο. “[ζ: --Ξ.48 
- 18. 

-- 8. 6 ορύλτηο ζθηΘσΟ οσαίοστιπη; Ῥαστεῖ- 
θαθε δὲ ὑορίοϑ, οἄ-" ΤΥ ἀτ τ 8, 

δ μβ-.. 45. --ςξο. 
τς ἥ, ᾿Ογαδΐομδα ρτὸ Ῥ. φαϊποιο, ὉΤῸ 

5οκ. Βοϑοῖο Ατηθυΐθιο, ῬΤῸ . Ἔοποῖο 
φοπιοθᾶο, οα ΜΏ1] 6 τ. δά --- 60 ---θϑῦὸ. 

- 8. Ὁἰνιπδύῖο ἴπ ᾧ. Οδοοϊίθτση, οι 
ἐν Ὁ. ψουγόια 1, οᾷἃ. Μ ΤΊ. ἱζ --. 
--..10. 

--- 96. Ασἰϊορῖθ. ἴπ Ο. Ψαγξομι ΤΙ βέγϑ 
ἀοσαβϑίϊοιἑβ 1]. 1--ΠΤ, οά. ΜΆΊ1Θτυ. 
ὠᾷ ---.90 1.80. 

--- 90. --- ---- τ. ΙΥ. γ, σᾶ. Μᾶτιοτ, 
᾿ μξ -- 45 --- τ. 
τε τὸ. Οταύΐοπθβ ὑτὸ Μ. ΤΌΠΟ, Ρτὸ 
Μ. Ἑοπίοῖο, ὑτὸ ἃ. σδϑοίπϑ, ἄθ ἱταρθσῖο 
ὍὉπ. Ῥοταροῖὶ (ρτὸ .1686 Μδα]18), -οά. 
ΜαΙΙοτν. ἱζ ---. 48 --- ἰδ. 

- 11. Οταύΐοποβ ῃσὸ ἃ ΟἸπαθηίίο ἘΓΔΌΪΟ, 
ἄθ 1ορὸ αοτ. χθϑ, ὑσὸ Ο. Βδοῖσίο 
φϑσἀπυϑιουῖβ τθο, θᾶ. Μ' 11 61. «Μί.---. τ᾽ 
1.10. ᾿ 

- 12. Οτνδομθα ἴπὶ Τι. δ ἡ] ἔτιαγα, ῬΤῸ 
1. ατουδ, οἄἅ. ΜΆ]1ΘΥ. οἱ ---.-60 
--ϑῦ. , , νννος 

--- 18. Ὀτδύϊοσνιοϑ ὑτὸ Ρ. 51.118, ὑτοὸ Ασομία 
ρορῖϑ, ρτὸ ἙΊδοοο, δᾶ. Μᾶ]1]16τ1. 

“{ζ. --- --- 

-- 14. Οταϊίοποβ ροϑὺ σϑάϊξαχω ἴῃ βϑιαῦα 
οὐ ροϑὺ τραϊξαστα δᾶ Θυϊτίοβ, Βα 1086, 
ἅὯθ ἄομιο 588, ἄθ ΒΕΙΌΆΒΡΙ σαγη ΥΘΒΡΟΣΙΒΟ, 
οἅ. ΜΆ1ΘΥ. υἱέ --τ. 600 --- 90. 

---ἕ 156. Ογϑύϊζομθε. υσοὸ Ῥ. ϑοβύϊο, ἔπ Ῥ. 
ψαϊϊαλατα, Ῥτὸ Μ. Ὅδθηο, ϑα. Μέατιον 

Ξ-- 16. Οτδίϊουθε ὅ8 Ῥχονίπο δοπιϑαῖα- 
᾿ “ρα, Ῥτο 1.. Οοσπθῆο ΒΑΆΙΡο, ἷπ Τὶ. 

ὈδΙρατοΐατη Ῥίβοπϑιη, ὑτὸ ΟἹ. ῬΙδποῖο, 
Ῥτὸ Ῥϑδρίτιο Ῥοβύυσπιο, θᾶ. ΜΆΊ1οτ. 
ἁζ. ---. 60 --90. 

-- 11. Οταθίοποβ ὕστὸ Τ. Αππΐο ΜΊΙΟΙΘ, 
ρῬῖὸ Μ. Μϑσοϑῖῖο, ὑγὸ ᾧ. Τυἰρατῖο, Ῥτὸ 
τοῦθ οίοίατο, οᾶ. ΓΔ 116 τ. ὧδ --. 45 

-- 18. Οσϑίζοτιϑβ πὶ Νί. Ατπιϊουΐθτη ῬΏΠΙΡ- 
ῬϊοδοΧΤΥ, δα. Μ 16 τ. υδά ---.90 1.80. 

-- 19. Ἐϊρὶϑυυ. δᾶ ἔβγω. 1. 1---τῦῦ, οά. 
ΜΆΙ1ΘΧ. ὑ ---.90 1.80. 

-- 30. Ἐρῖβίυ. δᾶ ἔατα. 1. 7.---ΨΊ ΓΙ, οᾶ. 
Μύϊιθι. υδά ---.90.1.80. 

-- 21. Ἐρεϑίῦ. δὰ ἔϑδμι. 1. ΤΧ.-- -ΧΊΤ, οᾶ. 
ΜΊΙοτ. ὑέ ---.90 1.30. 

-- 22. Ἐϊρ᾿ϑιδ. δᾶ ἔϑτι. 1. Χ͵ΙΙ---ΧΎΥ ΤΙ, δᾶ. 
Μά]ϊ]οσ. ὑἱέ --τ.90 1.80. 

Ο. Ἐτν᾿οᾶτίθ. 
Νυ, 38. Ερίβἔιϊδο δᾶ Φαϊπίατα δεαίσοτα, 

9. Οἰοογομῖθ᾽ ἄθ ρούϊουθ δὰ Μ. 
Ζναύτοτα . Θρ᾿ βία], οἰαβᾶάθιη σθυδτιβ 
ααἰάκγη θ᾽ ΒΙ 118 ΤΙ, οἅ. ΜΈΣ, 
δ. -τι. 60 ---.90. 

--- 94. Ἑῤίδις. δᾶ. Αὐΐ. 1. τ-- ΙΥ, οἅ 
ΜΆΙΙοΥ. οἱ 1.---ἕ 1.40. : 

-- 25. Ἐρ᾿βυῦ, δᾶ Αι. 1. Υ--ὝΙΠ, οᾶ. 
Μάϊον. ζ 1.--- 1.40... ". 

απ 26. Ερίδιυν. δὰ Αἰΐ. 1. ὙΧ --- ΣΤ, οἂ, 
ἩΙΝΕΔΊΙΘυ, ὠζ 1.-- 1.40. , 

ἐπεὶ 91. Ἐρ δε. δᾷ Αἰ. 1. ΧΤΙΠ---ΧΎΤ, οἄ' 
"ἢ ΜΙ ἌΙ]1θ91. ὑδέ 1..--- 1.40. 

--- 38. Ἐπ ᾿ϑύῦ. δᾶ. Βγαύαχα οὐ ϑρέβι. δά 
᾿Οοὐδνίατα, 6. ΝΜ 8116 τ. δέ ----. 60 ----ὅ. 

- 39. Λοδάοπιίοα, θᾶ. ΜΆΤΙ] οτ. υἱέ ---. 60 

- 80. Ῥο Βηῖρυβ, δ. Μάτιος. “1,- -- 99 
1.80. 

-ο 81. Τπβουϊὰπαθ ἀϊπρυναίίοῆοθ, τᾶ. 
ΜΏΆΙ1Θ6τ. “ά ----.-Π8 1.10. . ᾿ 

- 88..})8 παίσα ἄῤογατα, οἂ. ΜΌΊΙον. 
"Β υἱέ, τος 60 .---θ0, 

πὸ 88. 6 ἀἰνμαίοπο, ἅο ἕαΐο, οἅ. 
ΜΆΙΙοΟτ. δέ 

-- 84. }ο τὸ Ῥαδ]ίοα,, οἅ. ΜΆΙΤοτ. 
ες δῇ ----.60 ---ϑῦ. ᾿ 
-- 85. Ὧο Ἰϑρῖραβ, θᾶ. ΜΆΙΙοΣ. «Μι-- 

-.θῦ. 
--- 86. 6 οὔ οὐίβ, οᾶ, ΜΆΙ16:. “( τ 60 

-- ᾿ 31. Οδίο ΜοῖοΥ ἄθ βϑιθοῦαΐθ, ΤΙΆΘΙΪ ΕΒ 
ἄθ᾽ διηλοῖθα, Ῥασδᾶοκϑ, θᾶ. Μ ΔΙΙΘΥ 

84} σοτι [ὠἱζ. .--ς .45 -το. δ. 
Νε. 1. 3 τὸ Ῥᾶτθ [, νοΐ. 1. 
-- 8--.0 τΞ Ῥᾷὰῦβ 1, νοῖϊ. Τ|. 
-- {-τι.9 - “Ῥᾶτϑ τ ΨΟ]. 1, 
-- 10---14 τ-- ̓  Ῥᾶγβ ΤΊ, νοὶ. ΤῈ, 
-- 1ὅ--18 Ξε Ῥᾶχβ ΤΊ, νοἱ. 171. 
-- 19--8ϑ τ-ΞἪἝ Ῥϑγ8 177, νοῖ. 1. 
-- 84. 238 τό: Ῥδτϑ ΠῚ, νοϊ]. 10. 
-- 39---81 τ ῬΆΣΒ ΓΥ, νὸ}!. 1. 
--- .88.--.-88 τξὸ Ῥασβ᾽ ΕΥ̓, νὸ]. ΤΙ. 
-- 86. 87 τ Ῥδ15 Τν, ψΌ]. ΤΠ]. 
ογαξίομοα πβοϊθούθο. ΧΧΙ, Ἔρο. 

ΝΠ ἘΠῚ. ΜάΙ1 6.1. 3. νῬνδυίθβ. [16 ὧδ -- τ 
1.10.1] ͵ὠάέ 1.50 3.20. 

ῬαχΒ 1: Οχαῦῦ. ΤῸ Βοβοῖο Απιουῖπο, ἴῃ 
ψουσοη. 1}. ΤΥ οὐ Ὑ, ρτὸ ἴορὸ Μβι ἠδ, 
ἦν Οδθηδτα, ῬΤῸ ΝΜῆδισθμδ. 

--- 11: Οτδιῦ. Ῥτὸ 5118, Ῥχὸ ἀτομῖδ, ῬΧῸ 
Βοβύϊο, Ῥσὸ Ῥιδηοῖο, ὅσο Μίϊοιιθ, Ῥ7Ὸ 
δυο Θ611ο, τὸ Τιρατίο, ῬῥτΤῸ Ῥοϊοίδτο, 

͵ ῬΈΜΠΙΡΡΙοδΘ 1. ΠῚ. ΧτΥ. 
Ϊ ---..-- οταϊοποβιβοϊθοῖδο ΧΥΧ. ἘΔ, ᾿πᾶϊσθο 

ϑᾶΐϊοθοο. Α, ΠΈΨΨΥ ΨΨΜῚ οὐ Ο. ΓΤ ΒΟᾺ- 
ξοἸ]ᾶοτν. ἘΔ. Τ|. μά ἃ.--- 8.ὅθ. 

Οτϑύν. στὸ Βοβοῖο Αὐροσυΐμο, πὶ Ἄ οσύθτῃ 1}. 
ἼΨ.0Ὑ,. ἄθ ἱταρϑυῖο Ῥοιαρϑί, ἱπ' αὐτοὶ 
ΤΆ, γιὸ Μυσοπὰ, Ῥ1Ὸ Τιραγῖο, Ῥγὸ τρθ 
Ἰθοϊοίασο, ἵπ Απἰοιίθίη. ῬμΠίρρίοδθ 1. Τί, 
αϊνϊπαῦϊο ἔπι Οἀθϑοἤταχα. : 

16 ἔθϑεξοι ΖΙ|ἴ6γπ ψ ΡΒ 65. 510} ΕἿΣ σερυπάεπα ἘΣΧΘΙΠΘΙΔΥΘ. 



ἃ. ΒΙΡΙλοίσθοα βουίρήοσισα ασθοοχαχῃ οὐ Βουιδαοσασα θα θτθχίδχϑ. 9 

Ἔδοσ. Α. 5.  Θ5 6} - 
[298 ὠζ΄ 8.--- 8.60.] 

ἯΠΛΔ, Β. Ὁ 1θὺ5 68. 
“{.1.--1.40. Ῥ. ΤΙ. “{.1.80 

Οἰοογοπίά ορἰβίο]δο. 
ὈΘΧΩ͂. 
«ζ.6.-- 1.30. 

---- ορίβίοιδο βοθοῦδο. 
 Ῥᾶτίοβ.. τ 1. 

τε ήλοττ οὐ, 

2. νο]]. 

πρὶ, ̓ Εἰκοευᾷ τἀπὸ ἐπ οἱ ΝᾺ ΡΟ) ΠΣ 
ΓΝ τοῖο Ὅτ Ὁ. Κὸ εἰ βεπ,Ίεῖδ, 91 

νἀ δ 1, 
Πενία ἴω ἐπχαροίτοα πὶ ϑθουθεπιοῦν 
“ιπρεῖν πὶ, ἢ. τὸ. σενεθόποπ ΘΠ ἐπ: 
1 ει: Οἰποίξιπο ἐπ δῖ. ΘΠ οτοῖ 

(Οἰεοτοῦ ππὸὶ δῖε αἴτε ἸθΈΓΟΪ ἢ 6. 5 
ἰοῦ. ἔανι. “ά, -- 90. 

3. ΕΣ Βὰ οΥβοῖΐβ Ἰὐρτί ΤΠ. ἕατί. 

:8. ΤῊ ̓θαῖο Μαΐου. ἄθ βοβοοίαίθ. ἕατί. 

4. ὍΠΟΥ 1,861 18 ὅθ διωϊοῖθία. ἔἕατί. 

5. ἀεῃς ΤΠ αβου]δηδσατι ἀϊπραίαίϊοπθτιι 
1ἶρχξ Ὑ, ἔἕατι. οἱ ---.60. 

6. ει: 
μη ἂθ Βπΐραβ θοποόγαχι οὐ τοϑιοχύψη 
Ι, 9--91. ἔατί. «ἱ, ---.80. 

{. φεῃ: 6 τὸ ρυθδιίοα. ἔἕατε. δά ---.80. 

---- τὐείαν ὥς Φώτ ἢ, ϑιδυ Ὁ [. ὃ. 
᾿Θώπῖε προς (δἰπίοείπιπα πα. βου θοπιευξπαοπ 
Ὁοπι Ὥτοί. Ὁτ. ὦ. 8 εἰβεπ,εῖϑ. ὠμά 1.80. 

οἰπδεῖπεα πὲ δονθοιπευ-: 
ἀκπρεῖ τ. 1. 10. Ὀεφεηεπόπ Θέ επ: 

1. θεῖ: (ἰπΙοίπιπα ἐπ δίς τϑειονί ὔθπ 
Θιύτιξεκ δ εεντοῦ ποδε ἐΐποπι ϑιθτίβ 
Ὅεν ϑιθοιίουϊξ, ἔἕανι. υἱὰ 1.- 

ὃ. εῖ: 9. οτδίοσθ ππὸ Βταῦαβ. 
σεράθτξ, 
δ παΙρίειι. ἔατί. ὧδέ. 1.-- 

8. ὅεἴε: Οτϑίου. θυ ἀποίρεῦ Ζοσὶ πος 

---ςπ-Ὃο --- ἷπ 

-αἰπαῖηε. ἔατί. οί 
ΣΝ σΑΣΙ ἢ ἃ. Βρο. Βὶ Χο οΟὮ. ὠΐζ 8.60 

0. - 

ΟἸδπ αἱ Ηογπιοεὶ πιπ]οιιοαϊοῖπα ΟΠπγοπΐβ. 
ἘΔ. ἘΣ. Οαθτ. δά 19.--ὦ 13.80. 

Οοπεμιο ἀἰδηΐ οανπΐπα. Ε66. Ἐ. Τια ἂπ ἰς. 
ἢ Ῥαχύδ. μὰ ἃ.τὸ 8.80. 

[οπβίδπέλαμε.] 1π. δυοῦ. ἄορ. Ὁ, ΝΆΒπο 
τ ρἰαβᾷαθθ τοϑίσθ Ἡθθμα 110511.8. ἘΔ. 

Ἐ. Ἡογ θη γθίοι. ὠδά --α. 60 ---.90. 
Οὐχποιην ΝΟΡΟΒ: 5. ΟΡ 08. 
Οὐ Βυδ πἰνύ. ΑἸοχδη τὶ αρσπῖ. Ἐρο. { 

ἘᾺῸ οροὶ. ά. 1.20 1.60... 
Πδπιαδὶ ορὶστδιππαΐδ. Αοο. Ῥβουδοᾶδταδ- 

εἰδδ. Εθο. Μ. 1. ἀαϊΐ. ϑϑὲ ἔβδραϊἃ. 
«Ὁ. 3.40 3.80. 

θακοῦϊβ ῬΉΥΥΩΙΪ ὅθ οὁχοϊαΐο Τγοῖλο ἰδ. 
Βθο. ΕΒ. ΝΜ οι βῦοτ, οὐ 1.30 1.60. 

Ὠϊοῦγα Οτούοπδὶν ὀρθαὶ. Ὁ6} Ὑτοϊδαὶ 
11. ΥἹἱ. Βθο. ἘΞ Μ ολβύοσν. ὑζ 1.50 3.--- 

Ἀοπδῦὶ οοται. Τοτοιίϊ. Ἐὰ. 5 θα θι 1. 
ὠζ 10.--- 10.80. 

6 πίσσα ἄθοσγασα 1ἰδυὶ 171]. 

διμ8. " 
πἰξ δονθειπευζμποοπ ππδ' 

ΘΥΔΟΟΙΤ ΘΑ λτ. πη. ἘΠῚ. ἘΠ... ἃ 9 Β΄. Ἀπ. 
ὠζ 1.90 1.60. 

ἘΘΙοσδ6 μοοίδτ. Τδ1π, ἘΔ. 5. Βτδπᾷι. 
ΕΠ. ΤΠ. υἱ 1.-- 1.40. 

Ἐπύγορ!! Ὀτουϊατίππι εἷδέ. Βοπ., Βα. 
Ἐτ. ἘΌΘᾺΙ. υδή, ---. 48 ---.7ὅ. 

Εἰγεΐοὶ Παίοσι πδύμοϑοον 11. ὙΠ. ἘΛΔᾶ8. 
ΝΥ. ΚΙΟΙΙ] οὐ Ἐ.. 5: ΎΒ6Β, Ἐδ5ο. 1. 
“ά, 4.--- 4,80. : 

Ε1οτΪ, 1,.. πῃ δοὶ, ον οιῖδθ , Η οὐ Ρ. Ἀπ 
ΕἸοτί δεδρηιθαὐπχῃ, ἀρ γουρϊῖο. ἘΔ, 

Ὁ. ΒΟΒΒΌΘΔΟΙ. δ 3.80 8.320. 
“-- ορἰϊομιϑο 1]. 1, τθο.0.ἘΓ Ὁ 1 τὸ, ΠΑ 6 ΗΠ 
ΠΡΟ Ἰμϑβοσ 15, τοο. Ἡ. Ὑ οΘ 17] πὶ. 
“(. 1. -- 1. 40. 

Ἐγοπίϊπὶ εὐταϊοσοιαίον 11. ΤΥ͂, 
αυπαοχδμπι. ὑδί. 1.560 1.90... 

ἘΜΙΡΟΙΤΙ, ἘΔ ΡΙδποίααϊα, οροσᾶ. Α6α. 
Οογάϊηϊ ἘΙ σΘ. 011 ἂς δϑίαύϊθυθ ταὰσπαϊ οὐ 
Βοταΐτιΐϊβ οὐ 5. ἘΌρσουδ Ὀρίβοορι βροῦν 
Τμορδίάθη. Βθο. ΒΒ. Ἡ 61. μά 4.--- 4.0. 

θα ἱπβύυϊταύοπηπι ἱπτὶς οἶτα 5 οι οπ . 
απεούζῃο}. Βθο. ῬΒ. ἘἘΡᾺΔ. Ἡ Βα 9 
Ἐὰ. . μέ 2.10 8.30. 

ἘΔ. α 

ΘΟ ποοίΐπηι Αἰΐο. 11. ΧΧ. Ἐρο. Ὁ 
Ἡοδῖαβ. 98. νοὶ]. «ά.6.80 8.-- 

Θοππὶ οἱοιιθηΐδ αδίγοπομπιδο. Ἐρο. 
Μαιλυϊαβ. μά 8.--- 8.60. 

σονιδηϊοὶ ὕδλοβανυῖδ Αγαΐθα. Ἐᾶ. Α. Βσου- 
βὶρ. ἘΔ. ΤΙ. ᾿Αοο. Ἐρρτδαιασηδῖθ. υἱέ, 8..-- 
23.40. 

Ηϊοχοηγπιὶ ἂὸ Υἱν. ἐπ] δέχ. 1. Αθο. Θοππαι 
ΘΟΑΥΔΙΟΒῸΒ Υἱτογχ. 1] ϑύσ. Βθο. α. Η6τ:- 
ἄϊησ. ὑπ. 3.40 8.80. 

Ηϊϑιοσία Αρο]]ομΐ, τορὶβ Ὑγτὶ. Ἐρθο. 
Α. Β1956. Βᾶ. 17. δά 1.40 1.80. ' 

ἩΠϊβιοΥ ον Βοιμδη. Εὐαρημιοδ, ἘΠ. 
Ἡ. Ῥούϑθυ. υὑ. 4.580 ὅ.-- 

ΒονδΟ Ε]δοοὶ οροσᾶ. 60. 77. ΜΛ 6116Γ1 
ἘΠ4. ταδὶ. μἹΖ.1..---- 1.40. ΕΔ. ταΐα. υἱέ ----.151.10. 

Ἠνεϊηϊ στοπιδίλοὶ 1. ἄθ᾽ πιπηΐῦ. σαϑίσ. Βθο 
α΄. ἄϑο!]. δά --- -ἴ5. 1.10. 
Τυχῖδρτπάθηϊδο ἀμί δ πίδπδλο απο 
ΒΈΡοΥΒ ὗς. ΓΤ ἀβάτη τηϑχίτηθ ϑοδᾶαθσαϊοίση 
τθ0., δᾶπού. ῬᾺ. Βα. ἨἩΌΒΟΒΚΟ: ἘαῸΝ 
σ ὦ.τὸ 4.40. --- Τηάΐοοβ ρα. Εἰ τ᾽ ο1α 5. 
[οσυ οι. 1 

-ςὕ.- Βαρρ!Ποταθοαῦ: Βεπ οὐ ο Κ6 ἃ. ΘΟ ὨΥ3- 
ἴθ τότα. Φαχίδίθῃ. οι, Ἐς. ἘΓΌ ΒΟ 6 
οἱ ----. 18. 

δηϊοπδαν᾽ 86 π8ο ΒΗΡΟΥ ΒΗ, 
Β΄. Ῥ. Βχϑῆιθν. Ῥ, 1. οΚὶ 8.---- δὅ.60. 

τα ῬΔΧΒ ΤΠ. Βοοῖίο 1. “4. 8.--- 8.60. 
Βοοίλο 11. “{ώ 8.--- 8.80. ᾿ 

Τυδύϊπϊδηϊ ἱπούϊ οι 5. 
Βα ΚΟ. ὠδ.1.-- 1.40. 

Ταβύϊηϊ ορίλοπια ἶδύ. ῬἊΪΠΡΡ. Ῥοπιροὶ 
Ττορὶ οχ τϑο ἘΣ.  ΌΘΒ1. Α6ο, Ῥχοϊορὲ 
ἦπι Ῥοιωρϑίατα τορατα ἂρ ἃ. ἄθ ααὺ- 
ΒοΟΒιαλᾷ χθο. δέ 1.80 3.--- 

Ταγνοια δ βαλίγαχααι 11. Εθο. Ο. Ε' Ηοτ- 
τα δ απ. ὑδί, --ο, 4. --.ῦ. 

τὰ 

Ἑᾶ. Ῥῃ. ἘΔ. 

θῖο ξεϊξξει Ζι ρτι νουϑύθμοθη 510} ΠΡ εδαπάθεβα ΕΧΘΤΉΡ ΔΤ, 
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Τανφμοὶ 11. οΥδηρο  ΟΥππὶ ΙΥ̓́. 
Ο. Μασχο]ᾶ, οἱ 1.80 2.40. , 

1 δοϊδπίίπη ῬΙΔοΙ ἅπε: Α. δἰ αὐ. Ὑ0]. ΤΠ. 
1ανὶ δ. πὑὐρὸ οοπᾶϊία Ηρτὶ. ΟΞ Βθοο. 
ΟΊ ΒΒΘΩΡΟΤΙ -ΜΌΆ116᾽. 6 Ῥϑτίθϑ. 
[16 “{1.--- 1.80: Ῥατίϊ, 1--ἼΠ ῇΉΜϑ οὶ ἴῃ ἦ6 
ὦ ἕαδοο σὰ οὐζ᾽ 

ΟΕ ῬΆΥΒ 1 ἴ38ο. 1: 
-- ΞξΞξΞ1Τ ἔδβο. 1: 

ἹΠ ἔαβο. 1: 
11 ἔδβο. 17: 

- ΓΕΤΠῚ ὅδβο. ΤΙ 
1 Ζδ8ο. 1: 
ΤΥ͂ ἴαξό. 1. Τά}. 

-- ΕΥ̓͂ ἔδβο, ΤῊς 1,10. 
ὦ Χῆὲς Τρ. 839---140. 
- Ι: Ἐτδρστηθηΐα οὐ ἰηᾶθκ. 

Ζιολπῖ ἄθ 6110 οἷγ. 11. Χ. ἘΔ. Ο. Ἡ οβ᾽π5. 
ἡ 8.60 4.30. 

Ταπογοῦΐ σατΐὶ ἀδ σόσπῖὰ πδίητα 1]. ΥἹ. Ἐά. 
Α. Βυεΐορσον. ἘΔ. οποπᾶ. Μ. Αρρομάϊχ: 

, αἱ, 8.10.3,40. - , ᾿ 
ΠΑΡΡϑπᾶϊκ οἴπιαθὶπ δ. ---. 80. 

Ἰπδοτορῖπε. Ἐθο. Ἐἰ. ἘΠ  5βου μϑτὰϊ, θά. τι. 
“ζ. 6.--- 6.60. 

ἸΠάτο 1} ἄθ πα! οαπιοπ εἶδ. Ἑά. 6. Π61τὰ- 
ἸΧΘΘΒ. οἱ 8.60 4.50. 

ΜΑτΟλδΙῖν ον στε δὕοι 1]. 
εθοχῦ. δ 3.10 9.30. 
ατύϊδνπβ ΟὮΡ6114. Βοο. Ἐ. Ἐγββθηβασαύ. 
« Α6α6. Β0Π 0118 ἴὰ ΟβΘβδτΙΒ ἀοχυϑιτοῖ Αὐγαΐθϑ. 
᾿ς . 4.80 ὅ.--- 

1. 

110. 
ἸΑΌ. 
110. 
110. 
Τὰν. 

8. 
4--- 6. 
1---π0.- 

91- 98. 
94. 38. 
91-- 80. 
81- 85. 
86--.88. 

τᾶ. τι" 

Ἔδο. ν. 611]- 

οΙλο ἄθ ΘΝοτορταρμῖα 11. 111. Ἐθο. 
Ὁ. Βσΐοῖ. ὠᾷ 1.90 1.600. ΝΝ 

Μοϊτοϊοσίϊοοσαβ δβοσϊρίοσπιν τϑ]απίδο. 
ἘΠπ4. Ἐ. Ἠπυ] 50. ὙΟ]. Τ: δουϊρύουθβ 
Ταῦτ. “(. 3.40 3.80. [γῸ1.1: δουίρίουθα 
ΟΎϑθοὶ. “ἱζ 2.10 8.20.1 3 νο}]. 

Μϊπποῖΐ ἘοδΙϊοῖΒ Θοίανῖπ. 
ΒΆΘΒσΘΉ 5. δ 1.80 1.7. 

ΝοροῦὶΝ υἱΐδο 44. ἘΓ 81. - 16 ΟΚ 615 Ώ. 
δή, --- .80 ---- 60. 

τα. ΒΟ αν ὕσοΥ ΘΗ ν. Ἡ. Ἠ δ 8616. 
18. ̓ Αὐῆδρο. υί 1.--- 1.80. 

Θτοβὶϊ ἰδ. Δἂν. ρΡαρδπὺβ ἢ]. Υ1. Ἠρό. 6, 

Ἐᾶ. Αια. 

Ζλπσθτιηθίβέθσ. ὡδί 8.--- 8.80. 

Ονίαΐϊπθ ΝᾺ 50. Ἐδο. Β. ΜΟΥ ΚΘ]. 8. τοτιῖ. 
«( 3.90 4.10. 

Του. Τ: Ατοοχοβ. Ἡσυοϊᾶθε Ἐυϊδύα]δθ. 
Μοαϊοδταΐηα ἔβϑοϊοὶ ἔδιΐοηθϑδθ. τὰ 
διηβϑίοσία. Ἐδχαθᾶϊα ϑιηοσῖθ. ΠΙᾶ. 11 
οὐΣ. ΒΕ. ἘΠ γα] α. μά 1.--- 1.40. 

Ἴοτα. Π: ΜοΙβδι ΟΡ ΒΟΒΘ5. ἘΔ. Π. 
“4 ---ὄ. 90 1.80. 

Τοτη. ΤΠ: Τυϊϑεῖα. ΤΡῖϑ. Ἐπ Ῥοπῖίῖο 110 τὶ. 
Ἐδὺϊ. ἨΓαΙ ἱθα σα. Ἐπ. ΤΊ. ὠ(.1.---ὄ 1.40. 

-- {υϊδύϊαπι 11. Υ. ὑά ---.48 ---,7ῦ. 

ΑπβρδΉθΣι" αΎ ΘΟ ίβοοσ. “ἀχνὰ 1α οί χοῦ θυ. ΒΟΒ δ 6 }16 7, 

Ἐϑὸ,  ῬΑΠλάΐ ονὰν ρΥϊοαϊπλ6, Ἔθο. .Φ. Ο. 
ΒοΆταλε, ὠί ὅ.90.0.60. . 

ῬΆΜΘΡΥΣΙΟΙ Τιαὐϊηΐ ΧΙ], Ἐδο6. ΑΘτι. 
ΒΑΘΆΣΘΙΒ,, ὠδί, 8.60 4.20. " 

Ῥαΐχσαπι ΝΊΘΔΘμοσαπι ποι πδ΄ στδθῦθ, 1.- 
ὑπο, ΒΥΓΪΆ60, σορίϊθθ, Δγαθ 60, ἈΤΊΙθ- 
πῖλόθ. 44. Ἡ. 6 ΘΙ χοτν, Η. 1 6ρ9π- 
οϊᾶ, Ο. σππῦχ. ὠδί 6.-- 6.60. 

ῬοΙδροπὶ! ΓΒ γοίουί πασίῃ. Ἑᾷ. ΜΟΊ, 
«(5.40 3.90. 

Ῥοχϑῖῖ βαίχασηιπι 1. Ἐδὸ, Ο. Ηοτῖα ΔῈ Ὡ. 
«ζ -τ.80 ---.60. 

Ῥμηράτὶ ΤἈΒΌΙΔΘΑ ΘΟ» 186. Ἐρο, 1). Μὰ Γ 1 167. 
“4. ---.80 --- . 60. 

'--- --- - χοἷν ϑομυϊπνοχιίοιθπο τὸν ΑΔ. 
ΒΘ 560 Εν, οἱ ---. 90. 

ῬΥΒΙΘΒποιομϊοὶ ΒΟΥΪΡΊΟΙΟΝ Θταθοὶ τοῦ 
1 αὐϊηῖ. ἜΒθο. Ἔ, Ῥοοτϑύθε. 2. “Ο]]. 
ΟΓΟΙ. 1. μέ. 8.--- 8.60. ὙΟο]. ΤΙ. οἱ 6.--- 
6.60.1. οἱ 14.--- 1ὅ.90. 

ῬΙδπΐΐ οοπιορᾶϊΐδο. -Βθοο. Ἐ. θοολα "ϑὲ 
Ἐχ. ΒΟΒΟΙΙ. 1 ἔδβοο. 

Ἔδ80. 1. Αταρεἰΐχτιο, Αβἰτιατία, Αὐαιαχία. 
Ῥέδθο. ἅο ῬΙυ γα 80 ῬΟΘΒΣ ὑθβϑύλγλῃ. 

Ν᾿ “ά. 1.80 2.-- 
-- Τι. Βαοομίαθθ,. 

σα 1.20 1.60.. 
-- ἴΠῚ. Οἰβίθ τί, Ουχοι]ῖο, ἘρἑἰΘα5: 

οἱξ 1.---- 1.40, 
“-- ΤΥ. ἘΜ ΘΗΔΘΟΙ χη, Μοτοαίοτ, ἘΜΠ1Ὸ5 
᾿βῖος. 1.80 2.--- 
-- Ψ. ἘΜοβίθι]ατία, Ῥοτθα, ἘΡοθπαΙαΕ, 
"»» 1.580 2.--- 
-- ΨΙ ἘΡβϑαάοϊτιβ, ἘΒαδθη5, ̓ Βθομυβ. 

Οαρῦϊνὶ, σαβίην. ̓ 

-- ΨΙΙ, πηρῖτ αχητητϑ, ὙΤτυοα]θαῖνιϑ, Ὅταβ- 
τηθηΐᾶ. ΔἈΟΟ. οοπερθοῦαθ. 'ταδγοχαχὰ. 
σζ. 1.80 2.--- 

ἘΔ σοι ἀΐθ τοϊὸ Ἐ μοχοϊομπϑέθα ΘμᾶσΕ6 78 
δέ, --- .60 -90, ἀϊο ἀρτίσοη 76 ὑμδ ----. 4 

«7. ΒΆΡΡΙΘΙαθααιη (06 Ῥίφα. νἱϊα 
86. Ῥοθϑβί ἐθϑύπλοπΐϑ. Οοηϑρθοῦαβ ταθέχο- 
ΤΌΤΙΑ) δ. --. ἀδ --- δ. 

----- τα Ἔθο. Α. ΤΊ ΟΕοάβθπ. Τόοτα. 1. ΤΙ. 
“4. 8.10. 

Τότη. 1. Ατηρ Ἴταο, σαρεῖν!, ἢ ΜΙ σον, 
Ἐπᾶρσπβ, Τυϊητιτήτησβ. ὑἱέ 1.50.᾽ 

-- ΤΠ. βπδυΐϑ, Ἡϑοσμλάοι, ϑαπσατο, 
᾿Ῥροαᾶοϊαβ, ΒΠΘΒαΒ. ὑπ΄ 1.8 

ΐησοῖαη 6465 50 κΚ ὧδ -- , [Εοτὺ- 
βούζαστιρ' ΘΥΒο  οὐτιὺ πἸοὐ.7 ᾿ 

ῬΙηΐ πούγδ]5 ἰδϑίοτδ.. 6 ΒΝ Ἐθο. 
σ. Μδυβοῖῦῖδ. Ὑοὶ]. 1’! ὑά 8.--- 8.80. 
ΨΟ]. ΤΠ. μ, 4.--- 4.60. Ὑο]1]. ΤΥ. Μ΄, 76. 
“Μά. 8.--- 6.60. Ὑο]. ΨΊ. (πᾶθκ) Ἐά. 1 81. 
μά. 8.-- 8.80. [ΝῸ..1 σθέρτ.; πθὰθ ΑΥὐ}}. 
τι Μουθρογολθαμρ.7 ᾿ 

---- αβίογιπι 1]. Υ1. ἱά ---. 60 ---.90. ---- 11, ἀπ κουθπΐν ὙΠ] ΤῸ]. 0611. Ε 
---ἕ ῷχπιρϑοτρμόβθοι ἀοιθοΐπη Βίοθο 151. Ὑ. ΒΘΟΚ. δά 1.40 1.80. 
ἈΠ5. ἘΠ. ῬΟΣ16. Μ| Τπάθχ. οἱ ---.60 ----- ἀπ. } ορβίη]δο. Ἐθο. Ὁ. Ἐ.. Μ᾿ 116 :. 
--οῳ90. ὧδ. 2. 80 δ.40. Ν" 

Ὀΐθ ξοῖξθι ΖΙ ΠῸΥπ σουβίθ θη. 516} ΤΡ φορυπᾶθθ Ἐχοταρίδτο. 



1. Βιρμοΐβοδά Βοσίρίοσυσα Θτδϑόοσαχη οἱ ΒΟχΒΠΟσατα ἘΘΌΡΠΟΥ δ. 

ΙΔ Βοσππὰϊΐ απὸ ἔοσθοΣ τιὰα οατα Θ8Γ- 
111 ΜΑΥ ΤΙ Δ1Πκ πιραϊοῖπα. ἘΔ. Ὑ. ἔξ 089. 
Μ 4.1ὸ 8.10..0ῦ 

Ῥοοίΐδό [1αὐϊπὶ 1 Χ08.. Ἐδο. Αϑζχη. 
ΒΆΘΆΧΘ,ΙΒ. . 8 γ01]1. μά 30.10 38.40. 

Ῥοοΐδσπηι Βοπιλη. ἔγδριηπι. ἘΠΛ. Α 61: 
ΒΑΘΉτοΙβ. ὦ, 4.390 4.80. 

ῬΟΡΡΒΥΓΙΘπἾΒ δοιθηὐανῦῖΐ ἴῃ Ηοτγαίί πηι. 
α. α. Νίογου. “ά 4.30 4.80. 

ῬΗποίδηϊ οπρουΐϊδίοι 11. 1. Τὰ. ν΄. ΒΕ ο5 9. 
Ἄσοο. ΥἹη ἀϊοἴδηϊὶ ΑΥ̓ΣΊ αὐδο Τουαηΐασ Χ 61]. 
“{έ. ὅ.--- ὅ.60. 

Ῥεομοχ οὶ οἱορίθο. Ἐρθοα. 
“4. --- 60 ---.90. 

Θ αἰ. Π18π1 ἱπδεϊ,  οχαῦ. 11. ΧΠ]. 
ἘΔ. Βοπ 611. 3. ν01}1. “δ 8.40 8.9ὅ. , 

--- ---- Ἰῖθον ᾿ἀδοῖμιβ. 
“{ ----80 -τ-θ0. : 

4----ὀ ἀἀρΟ] ΔΙ ΊΌΠΘΝ. 
“{(. 4.80 δ.40. 

Ἐοπιῖρὶΐ Αὐὐϊβοϊοαον. ἴῃ ἃν. θοπαῖὶ πιῖπ. 
ΘοΟπιπεθπ ἕπτ. ᾿Εἰὰ. ὙΥ. ἘοῸ κ. υἱ᾽ 1.80 2.20. 

ἘΠΕ Ναπιαίϊδεηϊ. ἀθ τοάϊοα Βπ0ὸ 11]. 1]. 
Ἐθο. 1. ΜᾺ 61161. υἱέ ---. 15. 1.10. 

ΒΑΠπῦϊ ΟΔΕΠ1πᾶ, Ἰαξαγίπια, ΟΧ πιἰβίου 
ΟΥ̓ ΟΠ οὐ ορἰδύπ]δο. ἘΠ. Α. Ἐ πα 55 π 91. 
“ί ---.4ὅ --ο, δ. 

Ἔθο. Ο. Εϊέξοτ. 

Βοδοιΐοϑο ΒΟΙΠΆΒΟΙ ΤΙ Ῥοοκῖα Τγδσιηοηΐα.. 
Ἐρο. Ο. ΕΙΡΌΘΟΚ. Ἡά. ΠῚ. Ὑοὶ. 1. 
ΤΙ Ἰ οογ χη ἔσδρτητη. υἱδζ 4. ---- 4.60. 0]. ΤΙ. 
Οοταϊοουασα ἔγαρυοσα. υδί, ὅ.--- ὅ.60. 

Βονϊθομὶ! Τιὰτρῖ ΘΟΒΡΟΒ  ϊοπθμ. ἘΔ. α. 
ἜΘ τ ϑίοη. ὑά 1.80 2.90. 

Βονὶρίοτοα ἰδίογϊῖδο Δαβκαβίϑο. Τοσατα 
τϑο Ἡ. Ῥοίύθχ, 8. νὸ]]1. μέ. 1.80 8.60. 

βοπθθῆθ (ῬἈΠοβορ ἢ) οροτἃ. Βιθο. Ἐ᾿ χ, Ἐ 8 8 86. 
8 γῸ}]1. ΨοΙ]. 1. μά. 3.10. 9.600. γο]. 11. 
“{. 3.40 8.30. [γο]. ΤΙ1. γουρτ.] ΒῈρΡρῃ]. 
“(1.80 3.40. 

---- οροχᾶ. ΨῸ11. Ἐδβο. 1. ὨΐδΙοσὶ. ἘΔ. 
ΒΕ Ἠ Θτταθ8. [{π γοτροτζολθαηρ.7 

σπετο ---ἰ Ὑο]. 1. 580. ΤΙ. 0 Βομοῆδοῖϊ. 
ἢ οΙοπιοη δα. ἘΔ. Ο. Τοβὶπ 8. ὑ( 3.40 
5.80. 

---- τ--σ-- Χο! 11. θπδοαίϊομπ. παύμῃγ 8]. 1]. 
ἘΔ, Α. ἄϑσοῖκο. [πὶ Ψψοσθοξαπρ.] 

ΘΞΞ-  -τ-ττῦ ΟΙ. ΠῚ. Δᾷ Τποϊτΐπηι ορἱδῦὺ. 
0Γ8]. ἘΑ. Ο. Ἡ θη βο. ὦ 5.60. 6.30.. 

--- {τρορᾶϊδο. Ἠροο. Β. Ῥοΐρϑι οἱ 
α. ΕΥΥΎΥΥΝ ἘΠΛ. 17. μά 8.60 6.230. 

---- ̓ ᾳιἰβοιου!ϑ) ογδίογαμι οὖ τ ούον χη 5611» 
ἐρεῦῖδο. αἰνῖδί0 05. ϑοῖοσοδ. ἘΔ. Α. 

. ἘΊΘΒΒΙησ. μά 4.50 ὅ. 

διάοπῖπε ΑΨΟΙΙ παγῖβ. Ἐδο. Ῥὶ ΜΟΙ τ. 
δ 4..----. 4.0 ΝΣ ᾿ 

5111 Τὐα]ϊοΐὶ Ῥπαπίοι. Μά. ΤΠ. Βα θτ. 3. νο]]. 
“(. 4.80 ὅ.θ0. 

ΒοΙδπΐ ΔΥΠΘΘΟΪΟΓΠ υούβ ΤΥΔΗΒ]αὐῖο 
1 ιἴπ8 οαπὶ δαᾶ. ατδϑοὶ ὑθχίμβ σ91}., Ε. 
Ὑ. Β οϑ9. «Ἱ( 4.80 ὅ.40. 

1. Μα6116:. 

Ἐρο. 

Ἐρο. Ο. Ἐ αἴ. 

᾿πττς Βαροο]σδ, Θϑοχείοα;" Ἀομοῖβ. 

11 

Βίλίίπε. ἘΛά, Α. ΚἸοῦῖΣζ, δ}. 
ὙΟ]. 1: 51ῖνβο. θο. ἃ. ΚΊοῦζ. μά 3.--- 

9,0, 
-Ἴτ, Ῥδβο. 1: ΑομΙΠοῖβ. ΒΟ. Α. ΚΙ οὔ. 

οί, ----. 15. 
-- ΤΠ. Ἐδ5ο. 1: ΤΒοραῖβ. Ῥθο. ῬᾺ. ἘΟὮ]- 

χάϑ8ππι. δά. 4.80 ὅ.40. 
-- ΤΠ: Τιϑούβηςιϊ ΡΙΘοΙαΙὶ 508ο]:8 ἴῃ 
δα απιοίάοια, ἘΔ. ΒΕ. ὁ Δ ἈΠ ΙΚο. υἱΐ, 8. --- 
.600. 

δηποίοπὶ 7611. δο. Ο. Τὰς ΒΒ οὐ. μά 1.δ0 3..--- 
Τλοϊΐπβ. Ἔδο, Ο΄ ἘΓ841π|. ἘΔ, ΤΥ. 8. ἐοταΐ. 

ὠῷ 3.40 8.30. 
'ΤοΙΩῸΒ 1. ΤΌ». δὉ οχοθϑβὰ αἰνὶ Αὐστιβιί. 

ὠἱζ 1.320 1.60. [Ππ᾿ 850. 1: Τὴρ. 1--Υ͂ῷ3. 
οἵζ το. 18 1.10. Ἐδδο.ΥΓ: τὰν. ΧΙ ΧΙ. 
ὧδ --α. 15. 1.10,} 

-ῦ  .. Ἡϊβιεοσίδϑ δὺ ΤΡΌ. ταΐποχϑβ. »" 1.20 
1.60. [ἘῚ᾿856. 1: ἘΠ Βύοτίδθ. δ, ----. 15 
1.10. Εδδο. 1: ἀοταϑυΐα. Αρτγίοοϊδ. 
Ὡΐδιοσυβ. υἱέ ---- . 45’ ---,τ8.} 

Τουθαῦϊ οὐπιοοάϊΐμο. ἤθο. ἃ. Β1 ΘΟ τ 6. 
ἘΔ. ΤΙ. μί 3.10 3.60. 

δ θᾶο5 δέοι (Π θοντα, ῬΒοστοῖο,  ἀθῖρμοα, 
Ἀπαᾶχῖδ, Ἡδιυιΐοτυ ΤΊΤΟΥ ΘΠ 05, ΕἸ ΘΒ .8}) 
υἱέ ----. 45 --,.ἦ8. 

[----Ἰ ΒΟΒΟ] Ϊα Τοσοα πὰ. ἘΔ. Ἐν. ΚΘ 166 
“μά 2.-- ῶ.40. 

ΤΙΡΠΙΙ 11. ΠΥ. Ἐδο. Τὶ. ΜΙ Ὸ 6116 :. οί --- 80, 
-.«60. 

τιρίδηΐ Γγαριποπίβ. Ἐ, ἘΠ. Η ἈΒΟὮ1Κ6. 
ἘΔ. Υ. οἱ ----. 15. 1.10. 

ΥΔΙοΥΣ Μαχίπιϊ ἔλοΐοσπην. οἱ ἀϊοξογηπε 
ΠΘΙΒΟΤΆΒ. 11, ΤΧ. Οὐτὰ 111] Ῥαγὶαΐδ οἱ 
ΙΔ πΥ} Νορούλπΐ ορίτοπιλβ. Ἐθο. Ὁ. 
Κοτρα, ΗΔ. 11. μά. 4.80 ὅ.-- 

γΑ]οῦὶ ΑἸἹοχϑηῆνηὶ ο]οιηΐ τὸβ σοδίδο 
ΑἸοχηπανὶ Μδοοάοπῖδ. Ἐθο. Β. ΚΘΌ]6τ: 
“4. ἃ.τὸ 4.830. 

ΨΑΙΟΥΙΪ ΕἸδΔοοὶ Ατγροπηπίΐοξ. 
ΒΒΘΆΓΘΙΒ. ὧδ 1.580 ὃ.-- 

ΟΥΓΟΙΗΙΝ ΥΟΙ. ΤΠ 6. Χ61]. 
“4. 1.50 ἃ.--- 

ψεοροίὶ οπαῦ ορίτομιδ τοὶ χ][ὺ. 
ΟΟΤ αι. ΕΔ. 1. οἱ. 8.90 4.40. 

ΥΘΙ1οἱ Ῥαΐοχοῦ πὐδὺ. Βοδπ. Γ6]]. 
σ. Ἡ α]τὰα. συ 1.---- 1.40. 

-τ--- --το Ἔθο, Ἐπ. Ἐ 88.596. οἱ --- .60 ---.90. 
γοΥΡῚ ΜΑτοπΐΝ ΟΡΟΤ, Ἔα. Ὁ. Β1ΡῸ 6 9]: 

ἘΔ. ΤῈ. “μά 1.80 3. 
“ώ. ---.90 1.90. 

Β60. ἃ οι 

Εθο. Η. 61]. 

Βθο 

Τά. 

---Ὁ -ςΞ Αοποὶβ. 
ἐπ ---- Βαοο θα οὗ Θθοχεῖοι. ἤί. ----.45 

-ἦὅ. 
Β6α. 

Ο. αὐ 1 πο. 2. ἰουιΐ. μά 1.85 2.--- 
᾿ ῬΌτΩ. Τ'ι Βαοοϊῖφα. Οθογρίοθ. φΐ ---. 4Ὁ 

---ὦ . 

--ῚἹΓ: Αϑποίβ. μζ ---.90 1.80. 
ΥΙΣΡῚΪ ατδιβιαίίοἱ Οροσ ἢ. ἘΔ. ἘΓπ Θ τὴ 61. 

οί, 8.40 3.80. 
γΙιύγηνΐὶ ἀο ἀτοκί οοξαγἃ 11. Χ. ἘΠ... Β ὁ 8 ὁ. 

ἘΔ. 11. μί 5.--- δ.60. 

Ὠὶο ξοϊῖέοθυι Ζ ἴογπη σὙϑυϑίθ θη 510} τ οἰδεεπαῖδειθ ΕἰΧΘΙΊΏ]8γΘ. 
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10. Βι Ποὔμιθοα βουρύογαμη τηθα} δουὶ ΘΠ Θ 888. 
ΑἸΡοχτ Βίδαοηεῖὶβ ΤΥοπ9. ἘΔ. ΤῊ. ΜΝ 6Υ.2- 

ἄοτῖ. οέ 8.--- 8.40. 
Αἰπᾶγοἱἱ πουιθόπηπι 1]. ΤΥ. ἘΔ. Μ, Μ 8π1- 

Δἰαθ. οἱ 3.958 ὃ.60. 
ἀπεαραΐζαθ ἱπ Θὶοπγδίαμι ΗΔ 6. Θοπιηϊ. 

ἘΠΛΔ. Μ. ωϑμ πογᾶν. “( 1.80 2.90. 
Οπγδπε μαῦίθην. ὩὙχαροθᾶΐα ατομβοχῖο 
ΝΑΣίδηζοηο 9841580 αὐτί θαΐα. Βθο. 1. α. 
Βχϑια 5: ἐδ 2.258 2.60. 

Ο οπιοορᾶΐδο Ποτϑ ΐδηδο 105. ἃ. ΒΕ... 5 ἢ τὶ τ 6. 
ὠὦδ,1.80 1.60. 

ΑὐΒρΘΌΘη στίθοιίβομον ἀπᾶ Ἰδιοίπίβομος ΒΟ σ  ἔὑβύθ]1οΣ. 

[8.] 
Θ ΣΟΙ ΒΊόβοηδὶς ΑἸᾶδο οοπιοοᾶϊα, Ἐᾶ. 

Ο. ΠΟΒ ΤΟΥ ΘΣσ. ὦ ---.80 1.90. 
ἨΠἀοραγάϊη ὀαπθ80 οὗ ὀπγϑθ. Ἐδ. Ῥ. Καὶ- 

ΒΘΙ. οδί. 4.40 4.80. 
Οἀοπῖν ἈρΡαλῖα ΟΠ ποθι δῖα Οοσυρδίῖο. 

ἘΔ. Α. Βποθοᾶςδ. ὑἱά 4.--- 4.60. 
ΤΜΙΟΥΡΙαΙ ΕΘ ποθ παΐβ υἱΐα ΜΠ υοτὰΪ 

χιρύχϊοῦ, Ἐὰ. Κα ͵  ΒΟ Όοτρ. ὦ 1.80 5.20. 
Υἱιΐδλο βδεποίΐουπα πόθι τοί ᾶθ. Ἐά: 

αυ:]. Ἡ ατϑῦθχ. υὑδί. 8 --- 8.δ0. 

19. ΒιΙΡΠούμθοδ βου ρύοσθιση [αὐ πουταὶ ὙθοΟθη ΟΥῚΒ δαία8. 
Ια ΤοΘοΡ μὰ 5 ΕἾ Υ. [8.]} 

Ἐρἐβέο ΙΔ 86]. Υἱτο Υ. Οἷδ τ. 5866. ΧΥ͂Ι. ΧΥ͂Ι. 
ἘΔ. Ἐ.- οι. ὠζ, 3.40 3.80. 

ΔΉ πα. ῬΑΜ]ΠΔ, ορϊδίι]λο 801. ἘΠ. Μ. 
ἘΠΟΙΚΘΙΒόμΘτθν. οά 1.80 2.--- “ 

Ἰαγοῦΐ βογῖρία 561. ἨΐδΟΙ. ἘΣΘ... 3. ν0]], 
οἱ, 3.40 3.230. 

Βα ΚοΙῖ οἹορίππι Τρ. Ἠριμδίοι πὶ. 
Ἐᾷ. 1. ΕΎΘΥ. ὑπ --τ 45 ---ἴθ. 

2. ϑϑιλιηπηρ ΗΝ Κοιηταθηΐαυο Ζὰ στΊθοῖι, 
ἃ. τὄχα. δου θοαὶ. 

Αοίμδ. Ὑοὸοὴ 5. Βυᾶπ δι. μά 6.--- 7.-- 
Ππογούϊαβ ἂἄἀθ ΤΟΥ. πϑῦ. ΒπΟΝ 1Π. οι 

Β. Ἠ δοίη 26. ὦ. 4.---- 8.--- 
γοΥβΊ αν Αοποὶς ΒΟ. ὙΙς γὸοι ἘΣ. Νοτᾶθι. 

“4 12.-- 18.--- 

ΒΟΡΒΟΚΙΟΝ ἘΕΠοκίγδ. 
᾿ζ 

γοὰ 6. Καΐθθ]. 

Τὰ Ψοσροσοίψατισ βὲπᾶ: 

ΑἸ ΤΟΙ τ]. Αροϊοσοῖοπ, οι “. α ΘΓ 6 τι. 
ΟἸοπεοι ΑἸοχ. ΡαξαδρορβΟΒο νου ΒΟΉ π σὺ. 
Τπακίδη ῬΕορβοπθθ. Σὰ ΕΒ. Ὗ ἅτι 5 ᾽. 
θνἱὰ ΗΠογοϊάθη. οι ΕΒ. ἘΠ ᾿ 81. 
Ῥιπάδν Ῥγίβῖίοπ. νοῦ Ὁ. Βομσδαϑθε. 

[στ΄ 8.]} 
Ῥιαπίπβ ππᾶάοπβ. σοι Β΄. ΝΙΑτχ. 
Ταοϊΐιν Θογια πᾶ. οι α. ὙΥ !1θΒον δ. 

ἍΜ10 ἄθηα ῬΊβη, οἴπθ ϑϑτιωσηλιπρ ὙΠ1889Π- 
βοβδ  σποῦ Ἰζοχατηθηύδτθ Ζα στιθοΒΒοῆθπ. 
πᾶ τὔμιἰβομθη 1, οταύασ τ θα ΒΣΒΟΒΘΙΏΘΏ, 
σὰ Ια88505, ΒΟΙ ἀϊθ ὙΘεΙ α ΒΡ ΠΟ μβδπάϊτιαρ. 
οἰ πόσα αν  ἴσμθαι Βοαδγεπβ, σὰ Ὀορορηθηι. 
88 Ὁλύθυτιθμσαθα 5011. Σὰ ΟΙΏΘΣ ὉΤΑΥΆΒ661- 
ἄσχϑι υπα σογϑύδαη ἀπ 5] το ΒΟΒΟΒ σα εν 
τοΐὸ ἄοθηι Ἠδυρύνουκϑη ἄθγ ΘΑ Κοα Το υδἕαΣ 
818 ἄθῃ σουμθμγηδέοι ΑἸβοσαηρθη 08. Ε848- 
ΒΊβοϑη ΑἸύθεθαταθ δα βοτάθχε υπᾶ δπ]ο θαι, 
ζΖατα ΝαΐΖθοῃ ἐὰν ἀΐθ Ῥῆθσο ἂθχ ΡΗ]ΠοΙοσίβομοιι 
ὙΝ 1 Ββθβομϑ δ ἀροσμδαρὺ νυνὶ ἔχ ἄθπι οἰτι261- 
τ8 ῬΆΏΪΣΙΟΙΟρΘα. 

ὃ. ἘπηΖθ]η ουβοθθθηθ υθρσαροθη πα ομΥ οι σὰ δἰ πχθ θα 
Αὐΐογθῃ ἀπα ΚΟΒΥ σου κθη [σγΥ. 8, σοππ ΠΟ ὐβ ἀπά θα Ὀθτμ Υ τ]. 

ὭϊΘ ταοἰϑέθῃ ἄοσ πϑομβέθβομα ποϊοζαμχίδη Αὐβρδροπ βίπια Ὀοβυϊσαπιΐ, τ ΒΒ Βομδῦυ- 
Ἰέουθα ζνγθοϊκοι σὰ ἀΐθηιθαι. 83:16 ϑαύμδιίθη ἄϑηθν τοὶδ υσϑπῖσθα ΑΒ ησιθη ἄθῃ νοι βύδη ΐ ρθη. 
κυ ϑοοε ἈΡΡᾶταῦ ππίοσ ἄθυα Τθχίθ: σζύτα ργυόβοῃ Τ6]1] δἰπᾶ βὶθ --- υγῖθ ἅ198 ἄδιησ ἷπ θὲ 
ὙΤΠΙδπσαθο Ῥοταθχῖοῦ 1δὺ --- ταῖὺ Ἐν εἰβομοσα. τἀὑπᾶ οχοροίϊβομοιη Ἐ Ουησηθιθασ ὙΘΥΒΘΉΘΕ, 

ὃ. αΥθοΒίβομθ Βο;Υ  ϑ06116 ᾽ν. 

οί δ)ροβύο]ου ΠῚ 8. ΤΠ, πι 6 88. 
Αοβομῖπὶα ογδίϊομθθ. ἘΠΔ., βομο]δ δᾶϊ. Ἐ'. 

ΒοΒαῖῦχ. υἱέ 8.-- 
----- οταῦ. ἴῃ Οἰοδὶ Ομ ὕομ. Ἐ66., 6Χ 01. Α. 
Ὑγολᾶάπον. υἱέ 8.60 ’ 

ΑΟΒΟΙΥ] Αρδιβοῖηο. Τᾶ. ἘΠ, . Ἐ1 8561. 
ἘΔ. “10. ουτ. Β. Ἐπ πασοσ. ὠδά 8. τῦ. 

ΑΟΒΟΒΥΠ Ογοούϊο συαΐῦ οτκιἄτοπᾶ. Αππιθχῖς. 
σου Ν. Υ ΘοΚΙοίπ. οἱ. θ.-- 
Θδτϑὰβ οἴπζθὶῃ 6 δά 2. --: 

1. Αρϑδιδθιήμοι. 
ΤΙ. 916 ΟΒοΟΘΡΒΟΥΘΏ. 

Τ11Τ. ΐϊο Ἐπιχηθεϊᾶθῃ. " 
-. ἕ ῷΓΆΡ}1Δ6 οὐ ἐνδιρτατη. Ἐρο. α. Θίπᾶοχξ 

4. «Καὶ 4.-- 

Ὠϊθ ἔοξέθι Ζ: Π}Ὀγη σψοΡβίθ θη 516} ΠΡ οβεεεῖδια ΕΧΘΙΏΡΙΔΙΘ. 



8. ἘΠπσθῖη ϑυβομίθμομθ ἀὐβρδῦθει Ὁ. Β. Ὑ. 

ΑΘΒΟΙΥ Αρσδυποιποι. Οτίθο. τι. ἀθιύβοι τὰ. [ Ὁ811π| λό 68. 
Ἐοιήτη. σοὶ Κ. ΗἩ. ΚΘΟΚ. ὧδ 9.--- 

---- δορύουι δὰ ΤῊΘΌ Δ. 
ΒοΒοΙΙΒ. ΕΔ. ΤΠ. μά 83.-- 

Ῥίπᾶο χῆ, Ἰοχίσουι ΑΘβομ  Ίθατα. ὑδέ 16.--- 
ἘΪοΟΒίοΣ, 2, ̓ τατηδίασριθ ἃ. ἃ. «2: 6.0. 
." 6 8 { ἿΡ ΒΔ1ΘΡ. Ῥχοϊθρβοσαθαι, Ζὰ Α.; Τχδρῦ- 

ἡ ὅ 
Αὐομηχοπία ποις ομἱβίοϊμθ. ἘΔ. Α. Μοϊ- 
6 Κο. οί 4.-- 

᾿Δλφάβητος τῆς ἀγάπης. Ὁὰ5 ΑΒΟ ἅοε 
Τιλορθ. ἘΠ. βϑτωσηϊ απο τῃοᾶ. ΤιλοὈοβ]θᾶθοχ. 
Ητβρ. υ. Ὗ. σαρποι. ὑδ. 2.40. 

Απὐπο]ορ δὸ ῬΙδαπᾶθΆ6 ἀΡρομᾶϊσ Βδγρθ- 
τίλο -  ϑίξοαθϑ. Βθο. Τ,  ΘΥ Ρ 8 ΟἈ. 
ἠζ 4.-- 

ΑΡοΙ]ο πα γθὴ ΚΠμια 1Ππϑύχ. Κοπιπῖθαν- ᾿ 
ΤΥ 5. ἃ. Ἡϊρροκταῦ. δόμσίξυ. σ. ἄρϑρων. 
τα. ν. Ἡ. Βοβόπϑθ. ΜΠὺῸ 81 ΤΆ ΘΙ 1ἢ 
Τλορίάν. 4. οἱ 10.--- 

ἈΡΟΙΙΟΝΙ ΒΗραΙΣ Αγροπδπίΐθα, ἘΔ. Ἐ, 
ΜόοτΚΟΙ. Βοδοιία θα. Ἡ. 611. τέ 18.-- 

[Αὐἰδύδυβ.] Τπυἀπίομ, Α.85 Ἡροτλθσ. 
ἘρχικΥκ. 2 Τ6116. ὠμά 38.--- 

Αὐὶδῖορμδηϊθ ἔλθ π]Δ0 οὐ ἔγαργητη. 
α. Ῥίπαοσε. 4. μά 6.--- 

--- φαπίΐοβ. Βθο. Α. γομ  ο18ο σι. ἘΔ. 11 
ουσ. ΚΕ. ΖΔ ΟΊ Θ᾽, οί. 3.-- 

--- τῶμδο. Β6ο. Α( γοῖ Κ 6156... μά 8. -- 
μ.--- ΡΙαἴτπα. Ἐθο. ΑὈ ΤΟΙ 618598. ὑδέ 3.--- 
ἢν ρροϊοβίασιδλο. θα. Α. γοὰ ὙΘ61568. 
᾿ς 4. 3.40. 
-- -- {ποϑιβορβοῦ Ζη586. 

ὝΟ15θα. Ἐπ. ΤΠ. μά 3.- 

ἘΘθο. 

Ἐθο. Α. στόὸῖΐ 

ΑΥ τιΒυταθίῃ ρ, Δ. ἃ. ἃ. μἰδύ, ἘΓΥἐ11ς, 
160.- 

Βοθιθτ, Αὐἱβιορμαιθδα θα. 1, μ{ύ 8..--- 
ΖΔΟΆΘΣ, . δ ἀβορ σι θη ἃ. Κἴδββοι ἃ. 

ΑὙἱΒ ΟΡ ἈΘΗΘΒΒΟΒΟΙ θα, οδά 6.-- 

Αὐϊβίοοιβ ΒΒ τοί. οὐπι δἀμοίϑίζοηθ 
1. ϑρϑιρθ). Α00. νοῦ. ὑχϑι8] 8010 Τιϑύϊπϑ. 

. 3. γ0ὸὺ211. μᾷ. 16.-- 
---- νοι τοδ συτὶ νοῦ. ὑσδηβιϑιύίομο α. ἂθ 
ΜΟΘΥΡΘΚδ. Βθο. Εἰ σ. Κ΄ Ὁ Β 6 118}. “{{.18.--- 

---Ῥ οὐῖσα ΝΙοοΙΔ6ΠΘΆ. ἸΤΠἃ. οὐ οοχηταθαῦ. 
ἐαβίσ. 6. Βδιηβδιθσ. Δἀϊ. οδὺ Ἐπ. 5 .186- 
τα 111 ορἱβί. οσῖς. υἱέ 123.--- 

ἩοΐῦΣ, ἄϊο νϑσϊοσ. ΒΘ σ θα ἃ. Α.. μΖ 6.--- 
ΒοΒθ, αἀυϊβίοίθιθβ ῬβϑυοΡΊσΥΔΡΉ 8. 

«δέ 14.--- 
Αὐσὐομμϊἀου] οπἰγοονλ λοι. Βοος. Β. ἩΓ Θ το ἢ 9 σ. 
᾿ 8.-- 
Βοπίβ. οὑἱαρῖαν. Αἀομίαϊδ. ἘΔ. Ἡ. Τί. 

ἈΆἜΆχΘΙΒ. δή 1.80, 
᾿Βποο]ϊοοσαι ατᾶθο. ΤΠ οοοΥ ΟΣ, Βίοηἶα οὐ 

. ΟΒΟΙΙ γ60}}. ἘΔ. ΕΓ. Τὶ. ΑἈΥΘΈΒ. ΡῚ τοι. 
“4 31.060. 

ἙΣΈΔΟΣ, Βαλχ. σὰν Τοχύρθβοι. ἃ. στ. Βακο- 
κου. ὠμά 8. 20. 

Ἐθο. Εν Β10-} 

[ὉΔΠΠ}150508.1] Ρῥβοιᾶο - ., 
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Ἑ. Ο. ΒοΟΒμ ποία θυ 2. ν0]]: 
“ἡ 83.--- 

γο]. 1. Ἐγταπῖ συχτὰ 568} 01118. γοῖ. “{11..--- 
-- 1. Ἑταρταθιπίδ. ἱπᾶϊοθβ. δ 22. --- 

Ἀγθσ. στὸ 
Ἡ. ἴοι βὸ]. μά 3.40. 

Οατιΐπα αἰ στδθοῦ πιραϊὶ βουὶ. ἘΔ. α.  λε- 
ΘΙ. οδ 9.--- 

--- γνοραϊαχία αγδθοῖΐδθ τοοϑι ίοχίβ. Ἐὰ. 
Α. Ῥδβδβον. οι 14.--- 

ΟΕ ΒΟΥ. ΘΔγπῖπι. ΑΔΥΠΟ]ορΙ ατᾶθοθᾶ. 
πὰὰ. Ὑ. σμσὶδι οὐ Μ. Ῥασχϑιΐκϑβ. 
“Ψί. 10.-- , 

Οοπιϊοοσα. ΑὐἹοόταπι ἔγριηοπΐα. ἘΠ, 
ὙΤᾺν ΚΌΟΘΕ, 2. γ0}}. ὑ, 48.--- 

οὶ. 1. Απϑίᾳαδο σρχηλορᾶϊδθ ἔγαρτοθηῖδ. 
. οί, 18.--τ 
-- ΤΙ. Νονδθ δοπιοθάϊδο τερρταρπία. 

Ῥαιθ1. ὦ 1 
--- 1. Νόνβο ἢ ποχποοάϊαο ἑταρχαθπίδ. 

ῬΆῚ1Β 11. Οοταϊοογάτῃ ἐποοεΐϑθ βοίαεθ 
ἔταρσταθοῦϑθ. ΕὙΘϑτδαῦδ ᾿ποΟΥ ΠΟΥ ΌΤΩ Ὀ0Θ- 
ὑδχάτα. Τπιάϊοοβ. ΒαρΡΙθταθηΐβ. μά. 16.--- 

Βομομοαΐβ οὐαί, ὧδ᾽ σοτομῆ οὐ ἄθ [4155 
Ἰοσαΐύϊοπθ. Οὐχ δγριπιθα 5 αχβθοα οὲ 
Τιαύϊαθ ϑᾶ. 1. Τι.  οδϑθλϑἱλαβ. ὧδέ 16.-- 
- οΥδῦ, δυ. 1ορύλομι. ΟἼτα ἀυρυτησπεΐβ 
ὄτδροο οὐ Τιαῖϊπθ οᾶ. 1. ΤῊ. Ὑ οϑιβ λα 5. 

Α4.--- 
-.--. ἀἄο σοτόμα οΥίϊο. Τὴ ἀβῦγ ΒΘΒΟΙ, Θᾷ, 

1. Ἡ. Τορϊρβίιαβ. ἘΔ. ΠΠ. ὠά 1. 60. 

ἘΠῸΞ, α160 Κυϑαζυοᾶδ ἃ. Ὦ),, τὰ, Ἐθοκαῖσμε 
ἃ. ἃ. ΑἸ κΚΙαρο ἃ. ΑΘβομίμοβ δηδὶνβιοχυ. 
σονυχταϊσι. οδί,.5.60. 

Ῥτοῦβ5, ἴημἄθς Θοιλοβύμθηΐοιιβ. “ 10.--- 
Βομδθέας, Ὁ. ἃ. 5. Ζοιϊι, 8 Βᾶθ. 3. Διυῇ. 
εἰ φᾷ, 80. --- 

Περὶ διαλέκτων οχοοιρίστα θᾶ, Ἐ,, 
Βοβηθίᾶθοχ. δ ---. 60. 

Βιγπιὶ ΟΠ ΔΙ ον ἔγασιθηῦβ. Ἑᾶ.. 
Μ. Βομιλαᾶί. ..ῶ.--- : 

Ὀ1ομΥΒΙὶ ΤΠγδοὶθβ ΔΥΡΒ. στδιι σα, Ἐά. 
6. 11. ἱά 8.-- 

Ἐγδιοβίμοηΐδ δ μΐηπι Γ6 11. 1) ῖθρ. οἱ 
ΘΧΡΙ. ἘΠ. ἘΞ. Ἡ 1116 στ. ὠξ 8.--- 

--- ροορυδρμίβομο Εσδρστοθηίθ, Ἀσβρ. ὙΟῺ.. 
Βοσυροι. ὑ4.8.40. 

Ἐπνὶρίαϊθ ΤᾺ 1]Δ0 οὐ Ζγϑρτανα, 
Θιπᾶοσῖ, 4. { 9.-- 

- ----- Εἀὰᾷ. Β. ῬτίπΖ οὐ Ν. ΘΟ ΚΊοῖπ 

Ἔδο. ἃ 

ὕζ. 40.60. 
ΜΟΙ. 1. Ραχθ 1. Μϑᾶρϑβ. ἘΔ. 11. “(3.40 
-- 1 --͵;Ι ΑΙἹοοΒεῖ185. Εᾶ.ΙΠ. 1.80 
-- [ 1 --ΠΙ. Ἡ δου 8. Βα. 11. Μ43.40 
--ῬἭ 1 --ἼἿΥ. Ἐ]Θούσα. υἱέ 3.-- 
-π- 1. -- ΨΟΊΟΣ, ὑδ. 3.80. 
-- [1 -- ΨΙ. ΗΘ] 8. δά 3.--- 
-- 1. --ὙΙΙ. Ογο]ορδ. «4. 1.40. 
-- ΠἪ' -- ΤἸΡΒΙροπΐα Τ᾽ ΔΌΣΙοα. 

1. ἃ .40. 
--  Π. --- ΤΙ. Βυρ»ρὶίοθβ. υὑά 3.--- 
-- ΠΠ. .-- ΤΠὠὄὠῷΖ ΒΒ οΟΒ 80. ὠδέ 3.--- 



14 

ατίρἶδον ἔΆθ.186. 
Ν, Ἃ δϑοκ,οῖπ. 
γοἱ. ΤῈ ΡΒΙΒΙΥ͂. Ἐοτδο11ἅ 39. 
ππε 17... --- ΥΨ, ἩἨοτοαϊδ5. οά 8.40. 
το ΤΙ. --ὟΙ. Τρμλροηΐα ΑἸ] 1 θπ- 

Β15. οὧὔξ 2.80. 
-- ΤΠ. -- ἼΙ Απᾶχοσα 868} 8. 3.40. [ 
-- ΠΙ. - ΤΠ Ἡϊρροϊγύαβ. ὠἱά 3.80. 
-- ΠῚ... -- ΤΠ]. Οχοϑβϑῦθβ. ὠζ 3.80. 
--ἴ|Π|. -- ΤΥ. Ῥποομίδβϑο. ὧδ 3.80. 
στ ΠῚ. -- Ὗ. Ττοδᾶοϑ. υἱέ 2.80. 
-- 11. -- Ἱ ΒΒ ΘΒ πα 8. δά 5.60. 

ντ-τ- ἐξεροθᾶϊδο. ἘΔδΔα, ῬΖΙΟΡΚ- ΚΙούζ - 
Ἃ δοκιοῖη. (ΜΠ Ιαΐοΐπ. Ἐοιοτηρπῦατ.) 

Μϑᾶρ.. πιά. ΤΙ. “δ 1.50. ---- Ἠδοῦμα, 
ἘΠὺῸὃ ΤΕ. ΜΠ 1.90. ---- Απἀτοχάβομα, ἘΜ. 11. 
οὗζι 080. --- Ἠδγδοιἄδο. ἘΠ. ΤΙ. οἱ. Ἰ.90. 
'-α ΒΗ ῖθπϑ. Δ, ΤΙ., μὰ 1.20. --- ΑἸσοβείβ. 
Βα. ΤΙ. οἱ 1.20. -- Ἡρτσα]οα ἔυΤΘαΒ. 
Εϊὰ. ΤΙ. “{( 1.80. --- Ῥμορηΐδβαθ. ἘΠ. 1. 
οὔ, ἃ. 35. --- Οχοβῦθϑ. δύ. 1.30. --- ΤΡ ἰμοιΐα 
Τδυγίοα. οἱ 1.20. --- Τρμρθηία απο οδὲ 
ΑὐἸᾶ9. μά 1.30. 

[ΕἸγπιο]ο5168.1] ΒοῚ σοὺ πβύθἑ, ἀϑβομίομ ἕο 
- ἰ4, ρυίθομ. Ἐπ Μ|ὺ 2 Τ᾿ ΐθιαι. ᾿ώ. 18.--- 
ἘπΝΟ Οὗ ὀαπουπ Οορίζοπιθ οχσ ὍὌΪΟΠ 511 

ΤΟΙΤΩΔΉΔΙΘΙΒ1Β5 ΘὨτοχΐοο ρῥϑύξία. Ὑοσίοσαμε 
ποίδασθ᾽ Π]αβίτασαπίὶ Ο. Βιορσγι δα δὺ 
Ἡ. ΘΙ] σου. 4. “4 6 

α]οπὶ ἀθ ΡΙ] οὗ εἾ8 ΗΙρροοτβεῖβ οὐ ῬΙαἰοαΐδ. 
Εθο. 1. Μ 118 Υ. ὙῸὙ. -Ῥχσοϊοσ., ὑθχῦ. 
ὅτϑθο., δάποί. οὐῖτ., σϑυβ. Τιαΐ. οἱ, 90. --- 

ἀποπιῖοα Ι. δοχί Ρυμαρονίοῖ, ΟἸΣ Αγομΐ, 
Ἐπάρτῖ ΡΟΒΌΟΣ βοη οι 6. ἘΔ. Α. ΕἸ 10 δτ, 
οῪ. ἅ. υἱέ 2.40. ᾿ 

---- ἢ. Ἐγνϊούου οὐ ΠΟ οἷν βοηθεῖ 8. 
ἘΔ. Α. ΤΠ Θ 1. στ. 4. “{. 1.60 

Θεδδ οὶ Θσταθοὶ τϑοοραΐ οὐ ἀρραταῖα 
ὈΣΙΓΟΟ Ἰυδύχαοῦ!. 8 ρϑχίθβ, 1ὅ ν011. Τ,6Χ.-8. 

Ῥᾶτβ 1'|. ΝΟ]. Τ ἘΠ. 5. ἐ.: Αροϊ!οῖὴὶ 
Ὁ ΒΟΟΙ, αυ80 βαρουβαμύ. Ἔδοο. Ἐ, 
Βοβηθίαοτζ δὲ α. Ὁ Β1ΐσ. Ἐ4806, 1. 
ἈΡΟΊΙΟΧΙ͂Ϊ βουῖρύα ταΐμογζα ἃ ΒΒ. αὶ Ομ πιο 1- 
ἄθτο οαϊΐα. δά 10.--- 

ῬΆΥΞΙΥ. ἘΠ᾿ 5. {ΤΠ οδοκΙ Δ.16 5 81.- 
ἄτὶπί Ὅδθομθβ, αἀθογρσίὶλ Ομ οοτο- 
Ὁ Ο Β οἱ βομοϊῖδ, ΒοΡΒσΟΙΪΙ φΡϑδὺτὶ- 
ΕΖ ΤΙ ΑἸοχϑπᾶνὶ ἀπ οκοοχρίδ. 
Ἐ6ο. Α. ἩΠΠ σδτά. 

ο1.1. ἘΒοοδοβῖϊ σάποπθβ οἱ Οποϑτο- 
"ΒΟΒΟΙ ΒΟ ο]18 ἴθ ΟΔΏΟΙΘ5 ὨΟΙΩΪ - 
8165. οἷ 14.--- 

-α 11. Οδοοσοόθοβοὶ βοθο δ ἰπὶ οᾶπο- 
ὯΘΒ ὙΘΙΌΔΙ165 οὐ ΒΟΡΒΤΟΙΙ οχοοσρύδ | 
6 Ομδυϑδοῖβ σοχηχηθηΐασίο. υἱέ, 22.---- 
[Ἐου βοίζαμϑ ἱπ ὙΟχθ 61. 

Βογο δ᾽ ΜΠαϊαμθ θα; Ὦχβῳ. ν. Ἐ. Μοίβύοχ. 
Τιοχ. -ὃ. ἀξ ὃ 

Οταδβίαβ, ὕπέθσβαοῃ. Ζ. ἃ. Μιϑδοθα ἃ. 
Ἐδσοσι 85. οἵξ, 6.--- 

Ἡογοαϊπὶ ἀὉ. ὁχοοῖδδα ἃ. αγοϊ. 1]. ὙΠ]|ΜΟι 
ἘΔ. 1. Μοπ θΊσθοτ. οὐ 6.80. 

ἙἘὰᾷ. Ἑ. Ῥεῖπα δὲ! 

ὧκ ἃ.-- 

ΔΌθΒρσαθθε συιθομίβομονς πᾶ δ οί πίθου ΒΟΥ ΒΈΘΙ]ΘΥ. 

Ηοτοίδηῖ ἐροιϊοὶ 101]. 
Τιοπέα. 93, ἰοχιΐ. 1|6χ..8. 

Ἡοχοάοῖβ 11. Βποῖν τ. 5868]. Ἐστιᾶαι, Ἀγρβ 
ἡ. Α. ΝΜ ί͵οδοίάδπη. 12 

Ἡσιόδου τὰ ἅπαντα ἐξ ἑρμηνείας κ. 
Σίτελ. “{410.--ο΄ 

Ἡροδίοαϊ ἀαβο ξογ. δαχχλϊπα., Ἔρο. Ἐ. Ἔπ ΔΟΒ. 
Γπ ψοτροσχοϊψαμρ. 7 

Ἑᾶ., οχρὶ᾿ Α. 
“ “- 

.---- --- Ἐρθο, Α. ἘΚ ΟΒῚΣ Ἰροῖ, γΑΣ. ΒΆΒΡΒΟΣ. 
α. Κίπ οι, Ῥαχβ 1. “δά ὅ 
[Ἐοχβοίζαμ, οὐβομβοῖπε πἰ ΒΕ. 

--- ---.- Ἐρθο. οὐ 11. Ὁ. ἀοοὐυΐαρ, Ἐλ. ἔπε! 
Θὰ, 1. Θ ΘΟΕ. οδί 8.8 

[----1 ΘἸοΒβοη ππᾷ ΗΝ Ζυϊ Ἡρίοᾶϊ. 
ῳΒΡΒΘ ΤΒθορομῖθ. ταὐδ. Ῥγοϊθροσίθηδ σομ. 
Ζ. ἘΊΔ Ομ, ὠδά 8. -- 

απ νε  θνίο, κἰαᾶία Ἡροϊοάρε, 'μ((.8.--- 
Βεολυζ, ἃ. ὙΤΈΣΚΟ “πι Τρ ἃ. ΗἩ.. ποῦ 

ἸΉΎΥΤΟΥ Οοτροβ. σΚΘΡυ. ἃ. οχκ]. ον 4.---, 
ἨΟΒΥΟΙΪ ἩΪΙΟΝΣ ποι ]οΡὶ Κ611.: ἘΠ. 1. 
ἘΔ ΘἈ. ᾿Αοα. ρρομαίχ Ῥβουιδομοθγοβίαδδ, 
ἡἀπᾶᾷ., Βρθ6. ῥβοιοημπορχ. οοᾶ.Α., {9 .-- 

ἩΪΡΡΆΧΘΙ, σΘοσχΆΡη. Ῥταρταθχιίθ,. ΠΝ γοῦ 
Βουσθε. ὦζ. 3.40. τ. 

ἨοποΥΐ ολσ τ ἶπ ἢ. ΕΘΟ. Α.. Τιὺ ἄπν 168. ῬΑΣΘΊ. 
ἼΗ 88. 3 μ οἱ, ΜῸ]. 1. “Μ616.--- 18.---, ῬᾶχΒ ΤΙ. 
Οάγεεθα. 2 Μ011. “{. 16.-- 530.- 
παν ἢ Ἐά. 1. Τὰ ΒΟΟΠ 6. 2 Ῥαχίι, 

18.-- ᾿. 
Βά. 1. 18 ΒΟΟΠΟ. 3 φαγί. 

ὠδύ, 32. --- ! 
“-οὐς ἢ λαΐΝ οδγτΐη δ, βοϊαπδύα, ἀϊβογοίϑ, 

οχηθηαδῖδ, ῬτοΙθσα. Θ᾽ ὍΡΡ. οΥὐἱό. ᾿πβίσποία. 
ρα. 6. ΟἸ τὐδὺ,. “2. ρνετῦ ὠά. 16.-- 

{---}] ἢ. Βόϊποτι. ΝΟ Ἔσβϑ. α: ̓ϑ:ῖ. Ὗς: 
ΑΔ. αοπιοῖ. ὦ 6.8 

[---- Δ ἢ. Πομιον. ἘΑΙ το οπιδοῖα ἄσε 
Ῥίστοβ πορϑὺ ΒΟΒΟΙ θαι τι. ῬΑΣΆΡΌΤΘΒΘ ΠΥΒΡ. 
τ. 61]. ν. Α. ᾿πᾶπί οι. δ 20.--- 

Ααὐϑηγίοιμ, γδσίοσρ. Ζ. ἃ. Ἡουπον. 66- 
ἀϊομίρῃ. 8. Αὐῇ. “μά ὃ.--- 8.60. 

᾿ ΒΡ οἸἶπα, Ἰοσίοου. οχαθυΐοα πα: 3 ν ]], 
σΐξ ὃ 

τδμηγοῖα, γουθύτη Ἡουπουϊοατά. δ 8.60. 
αϑμτΐπρ, ἰπᾶοχ Ἡοιιθχΐοτιβ. ᾿ὠδά 16.--- 
ΟΙδ ἄαπτοι θ᾽ 5. ἨΌΓΤΩΘΥ. Βυαάῖοα, ῬθϑτΡ. ν. 

Βομβπαβύοσ. δά 9.--- 
Ἀδιάσπθε, ἃ. Ἐπ οἱ ἅ. ̓ οάγβϑθο. ΒΛ 16: -- 
ΤΠ ὃ ΒοοΒ, αἴθ Ἠόχα. ὙΟΣύΚΥΚ 1. Πόσα: 

ὠἡέ 10.-- 
τπααπίοη, ἃ, Ἡροτιλοσναῖϊσϑἕϑδ: 815. νου-"' 

δἰοκϑχιᾶνἠβοι ουνίθβοιι. δά -Ὁ.-- 
ΝυύΖΒ τ, ἃ. Ἐλα πβο μα ρσθυγθῖβθ α. Ἠοχα. 

(ἀϑαϊομύθ. - ὠἱζ ὅ 
Ὑ ΟΙτὰ 8 τι, ἀθβοι. τ. Κσϊ, ἃ. ὙΥ ΟἸ ΒΟ θαι 

Ῥχγοϊοσοσάθθδ. ὠδᾷ 8. --- , 
ΙΠΟΟΥΡΕΪ ἀπούου δ ὀρ ΐομιο ΤΟΥ τ σ᾽ δύδστπι 
ΑἸοχαπ αν ΜΠ αρΡηΐ. ἩἨὰ. .0. Ὑ αρτίοτ. 
οὔδ ὃ.--- - 

ὮὨΪϊ6 ξεϊξθοη Ζ: Π}Ὸ τ σνουδύθῃθη 510} Π " σοριάῖδια ἘΧΘΙΏ]8ΓΡΘ. 



8. ΤΙπκοῖσι ϑεβοβίθηθηθ ᾿Ασϑραθθα ἃ. 5. ὃ: 

Ἰαδοεϊρίϊοπον θγάθολο πιρίγίοδθ ὁκ βουῖρ- 
τοσῖθυαβ Ῥχοίοσ Απβοϊοσίατη οο]]θούβϑθ. 

, Ε4, ΤῊ. Ῥυθθοσ. δά 8.-- 
Ταγθη το βΒδπούδο οτιοΐδ.. Εὰ. Α, ἩοΙᾶθτ. 
᾿ξ, 8.80. 
ΠοΒδμη 68. Βγαηβ ἴα, 566. Ιομλλθμι. 

ἘΔ. Ἐς Β18458. δ, -ὅ.6 
Γυδηΐ Π. δοπίχα Ὀμείρεϊαπον: 8. Βοτίρ- 
ἐοτατα ΥΘΔΘΟΟΓΌΤΙΩ 6. α. 

τἄδρυτι πατττ' ἀΘΌΘΒΟΙ γ. ὅ. Ἀεαιιδήπι ἐ.1..-- 

Ἄγ ΠἼοε, ἃ: Ἀ. Ἡμποοἀοβίοβ: 5. Το οπβ108. 
Ἴσον Θεδϑοοσ 58ΟΓᾺΘ “8. ἀἀψα]15. 6011. 

Ἐλᾶ. 1. ἃ6 Ῥχτοῦύ ΘῈ Τι. ΖΘ :. 93. ἔλβοό. 
880. 1. ΤΟΝ βϑοχῖ. ΤᾺ. 4. .ἀἃ9 Ῥτουν. 
"ἐᾷ; ἃ 80." 
χχιδοστάνηΣ Θτδθοΐ στϑοορολ δὲ ἀῤρδεδία 

οτίτλοο ἱπδύνασ, Εν 10 Βᾶπᾶθ. συ. 8. 
[Ὁ]. ἃ. Ῥτοββϑ, δοζ. ἴῃ ψοσχθοζοίναπρ ᾿ 

1. μοχῖκα. χὰ θα: Ζϑθτι Ἐράποχα 16. 
ὟΝ οπὺζ 61). 

. ῬΑαχγηΐομαβ, ᾿ἈΘΙτ5 ον 515, Ῥααδδ- 
εἷδϑ απᾶ δρᾶ. ᾿Αἰὐὐοίδέαι (. ΟΜ). 

, ἩἨουοτ]οχίκα (Δ. Τὰ ἅν 10 8). 
Ὁ ΒΘ ϑητιΒ νου ΒΥ. Ὁ. 
. ΟΥΤΠ], ΒΔΟΒτλαπβομὸβ Ποχίκοι ἀπᾶ 
" Ψοσνδπαίθβ, ἐμπβοθβοπά. ΒῚΡΘΙ] ΡΣ] ΟσβσΘ 
(α.. ΟΝ τι Ὁ 561.) 

. ΒΒούΐοα. - 
. Βα]άδ5 (ἃ. δα 261). 
ἩΘΞΥΟΒ. 
ῬΡοΟΙΙαχ.. ἘΜ. 1. ΒΥ 6.͵ 

ΣΧ. γοχβομίθᾶθπθ ϑρϑοϊδι σ]οϑβασθ, τι8- 
τ ΘῈ ΠΠ]10Ὲ οί 800, ΟΠ ΘΙ 5089, ταθα]1- 
οἰπίβομθ ἃ. ἀοΙρὶ. ' 

 Εἶ886. 1. 

Νο 

{μμολδ.}. Αδὰ ΔΡΟΒύΟΙοσῖπι. Ἑά. ἢ 8148. 
«ἱ, ἃ 

[----Ἱ ᾿Ἐνδαηβοιίσπι 5600. αρϑῖα. 
Ἐπ Β1 88: “{{. 4.--- ᾿ 

ΤΥ ΚΟΡΗ ΣΟΙ" ΑἸοχαπᾶτα. 
οὐκιᾶσο ἡ Ο. ν. Ἠ ΟἹ] κίπι σοι. 

[Π γ518}8.] Ῥβθπᾶ0]. οταύϊο ῬαΒΘΌΥΪΒ. 
Ἑτᾶτνχαππ. οί ---.80. 

ἐΜπαὐμοπιδ! 6.1.1} ἘΓΟΙΡΘΎ σ, ΡΙοορ. Βῥαάῖθη 
τς στῖθοι, ΜΙ ϑχαϑύλκοσι. 1--ΤΥ͂.. υἱέ 8.--- 

ΠΕ μδθπκ.} θυ βοῖζαπι 5600. αἰ δοαμι. 
Ἑὰ. Ἐ". Β14 8. “{ 8.6 

Μοίτοδουϊ Ἐρϊδαχοῖ ΕΝ 60}... Βουῖρύ. 
᾿ἴηρ. Ἐροπτοῖ ὀοιππθεΐ, ΩΝ ΒΆΡΙ. 
ἃ. Κοονύθ. δά 2.40. 

αδδον, ΠΟΙ πὰ. Πιϑδμ ΟΥ. ἘΠΏΡ96). πὰ. ἅθϑτβ. 
ἐψι ἯΙ ΟΘΙΒΟἈ] ὃ βθχ. 16. ὑ 1.--- 
Νιοδπάγοα ὑπουϊδὸν οὐ ΔΙοχὶπάγιμϑδοδ. 

Ἐθο. Ὁ. ΒΟ, πο ἄθτ. 60. ΒΟΒΟΙῖδ, οὐδ 9..--- 
[Ονδύοτ ον] . 
Β188, ἀ. 8 0βοῃ 6 Βοχϑάβϑιμκοί!, 

(. 86.-- 
ὭὌγχοταρ, ἄρ. ἃ. Ὁ. ἃ. δὐὺ. Βιοᾶάπθσῃ. οἴ 69]. 

Ὁτσκαν ἄρῃ. ᾿ ὑζ. ὅ.20. 
Ὑγοβύοσμδαπ,. Ὀπίοσϑ. ἃ}, α..}. ἃ. αὐ, 

Ἐράπθν᾽ οἰπιροὶ. Ὀτκαμᾶθῃ. δ᾽ 8.---- 

Εχδμοτθα 8. ὙΘαΡπΘΥΒ Μηοΐϊπαπροα 1891 
͵ 5. 3.1 ᾿ 

οὐὐξ 15--- 
Ἑὰ. 

8 Δι. 

μά. 1 

Ητϊθ5., ἄρουϑ. α. [ ἢ 

τὸ 

Περὶ παϑῶ ν ὁχοὀτρία ο. Β. Βα οΣᾶοτ. 
αἱ ---.80 

ῬΆΡΥΓΙΒ πιβδῖοδ 8. Τιρσᾶ. Βαΐ. 4 Ὁ.’ 
1, 8 6 1ὴ 8.1 5 δά. Ῥοπσο οᾶ. ἃ. Ὁ 1 ούθτ ΓΒ. 
“4. ὃ.--- 

ῬΙΗ]οάοπιὶ Ερϊουτοὶ ἄἀθ ἵτὰ 1. 
ΘΙ Ρ 612. 1ι6χ.-8. δ 10.80. 

--- περὶ ποιημάτων Ἰ, ΤΙ ἔγαρταχα. Ἐλ. 
Α. Ἠδαβυδίμ. οδί 2.--- 

ῬΙπἄατὶ ὀαγιαῖπα σθο. Οὐ ΟΒ το ᾶθτ. (Ροοῦ. 
Τγγυ. ἄχϑδο. 01]. ΤᾺ. Βοσσκ. Ἐλ, ἀαϊπία. 

᾿Ἶ, 12. δ 14.--- 
--- ΝΙΟΝΟΒΙΙΘΟΥ, οὐκὶ. ν. Ἐν, Μοσρότν. 
ΤΑ 

ἘΔ. ΤᾺ. 

--ἰΞ δασαΐπ Ῥσοϊοσα. οἱ θοϊαταθηὶ. ᾿πδσ ποία 
᾿οᾶ, Ὑ. Ομτἰβο, ὧδέ 14 -- 

---- γογβοζΖοίρὶ ΚΥὶ Π᾿ αΪ ἐβ Μαρσγαχάζό Ἰοργ- 
οὐ ΖΘΈΘΚΚΘΟΙ ΚἸδά τὰ ὁ τῇ ἀπ αὶ Ὁ ὑξό. 1. ̓ Κόῖον. 
ΤΩ Ἁ --᾿ [Ομὴ0 Ἐοχίβοίζαῃρ.] ΟΝ 

᾿ ἈσαΡΘ], 1ϑχίθος Ῥιπαατίουνή. απ 18.-τ : 
ΡΙιδίομΙβ ροσἃ οπἶα. Ἐρο,, Ῥτοϊοβᾷ. οὐ 
“ῥοχαηταθενῇ. ἰπιϑέν, 6. Β ὉΔἸΤῸ ἃ ἃ τη, 10 νο]]. 
ἜΣ] βϑοίώομθβ) (ΜῈ Ἰαὐθίῃ. ΚΚοχατηθυίβτ.) 

Ὧϊθ πἰοπῦ δυο σίοα Βομυλοα, δια 
γψουρυ οι. 

, (Ἀγροϊορία ϑδοοχαίδβ οὐ Οτῖτο., Μά. Ὑ σὰς: 
ΜΝ.  ΟΉΙταΡ. ὑἱά 3.40. ᾿---- Ῥῃαθᾶο. 
ἘΠ. Ὑ αν. Μθο  ΟΒΊτΡ. δ 3.τὸ. --- 
Ῥεοίαρογαβ. Εἰ. ΤΥ οὐτ. 1. δ. ΚΥΟΒΟΙΘΊ. 
ἡ 3.40. -- Ῥμαθάσαβ. ΗΔ. 11. υἱέ. 3.40. -- 
Μθαθχοσπαβ, ΤΥ515, ἩΠΡρίδβ αἴθσαμθ, Το. 
ἘΔ. 11. μ. 3.10. -- ΤιΔΘΒΘ8, ὈΒᾶσνῖᾷθε, 
ΑἸοϊρίδᾶθβ 1. 17. - ἜἘΛ. Τ.:ἕ μἱ(. 5:0. -- 
ἽομοΟ οὐ ἘΠ γΡμτο ᾿τϑιπάὰθ 1 ποθεῖ βοσίρ- 
᾿τουὶβ Πθασοβ, Τὐγαβύδθ δ᾽ ἘΠΡ ϑτομαβ. 
ἘΔ. Τῇ σαΣ, Α, Β. ἘγΥϊύσβοΒο. μά 8.-- 
-- -Βοδοίοιαβ. Ἐκ. Μο  ο Ἀ1σ 8}. ἘΠ. 1. 
ὦ 5.60. Βορβδίδ. Ἡϊΐ. 1 οατζ. 0. 
ΑΡοΙῦ,. ὦ. ὅ.60. --- Ῥο σα οὐ Ἰποουῦῖ 
αιοίοσβ Μίηοβ. οὐδέ 323,10. -- ῬΏΘΡαΘ., 
ὠὐἱζ. 3.10. ---ς Τοσθβ. ὃ νΌΗ. [16 ὠμζ 8.60.1 
ὠ“ά. τ0.80.- ΓΝοῸΙ. 1. Τὴρ. 1--ΤῊ΄. ΟΣ. 1|. 
τὰν. Ὑ -- ΤΠ. ὙΟΙ. 11]. Τρ. ΙΧ ΧΙ 
οὐ ΒΡ ΟοΥμ15.} ᾿ 

-- -- ΠΗΝΡΝ ἰαύουρχδϑίθ Ομδιοίαίο οαζα 
οἰαβάθυη οοιϊατηθηθασο. Εἰ. 1. Υ ΤΟΡ 61. 
εὐ, 11 30. ᾿ " 

Ὑτη τι 8 ΘἘ, ῬΏΠοΙοΣ. Βιαδίοιι Ζ.0. Ῥὶ 1. ΘΕ: 
Απίοομαϑβ. οὐ, ὃ.---. ΤΙ ἘΓόζ : 106 τϑόθιβ8. 
ῬΙδύ. ρυϑοβιτ15 οὐαστθ ταὐϊοιῖθτιβ. οὐζ 8.60. 

Ῥοίροσϑ, ὕμπύρθιβ. ρου ἀδ5 ὥἰγδίθια Ῥ.8. 
1 ΤΟΙ] 1. ἘΣ ΚΟ δύ θουθ Ῥ. 5. 16. 80. 

--- ομἰοϊορῖα ῬΙδίοι ἃ. οί 14. --- 
ἘΛλύζου, ΩΝ (οβθίζο. γβύθιρ; ἃ: Ταβαῖῖρ 
"8.3 
45:9 ᾿Κοπιπιθπύαν. ΕΝ 
δέ 10.-τ Ὁ 
Ομ ταὶαύ, Κυὶὶ. Θοχαπαθαίδι Ζ.Ῥ. ΒΤ ϑδοίοῦ 

ὦ. 4.----} ᾿θχθρθῖ. Οοτχαθα δ οὐ, 8.30. 
ΒΈΌΒΘΙΩΪὨ]1, ἃ. σοπθοί. Ἰπυννὶοικεῖα. ἃ. Ῥιδί. 
ῬΗΠΟΒΟΡἨΪο. ὃ ΤΟ. τ δά 21..-.οὉ. 

ἐστίθθα. ᾿ηοχῦ, 
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ῬΙαυΑΥρΙ ἂρ πατιβῖ δ. 
“4. 8.600. 

ἐὅποτ ἄθ ργουθυθ δ ΑἸοχδηαχίποτπμι, Ἐρο. 
Ο. σστιαβίτβ. Ἔπδδβο. Το 4:-. μά 3. 80. 

ἘΠ. Ἐν. ΟἹ Κτὰ ΔῈ Ὡ. 

«6. 
ἐσττ- ΤΠ ομαβέοκ 8. τ. πο] στ κυίξ. ὕνυμρ ΝΗ 

φοχατα," . γβρ. ν. Α. Βδαθσ. οἱ 
τξτ τὸ ἐν “Δελφοῖς, Ε. Ἑᾷ. 6. Ν. Β6χ:- 
ΟΠ ΘΥἄα κκῖ5. μζ. .1.580. 
Ῥορίδο Ἰγχυῖοῖ Θγαθοῖ, Βοος, ΤᾺ. ΒΘΥΡΈῈ. 

ἙἘβ. ΤΥ. 8 νοἱ]. Ψο]. ΠῚ: Ῥοοἴδϑ υαϑ]οί. 
αἱ 18.60. [ΜῸ]1. 1, ΤΙ γοχρτε.] 

---- --.--ἕ Βἅ. Υ. 2. νο]]. 
1. Ῥίηβατῖ οδιταῖτια. ἘΘΟΘΏΒ. 

Ὁ. Βομτὅδδος. υὑῇ 14.--- 
-τ- ΤΙ. Ῥοβίϑθ θ]θῃ. οὗ. Ἰδυυροστ. Ἐθο. 

Ο, Οτυβίαβ, [1π ψοΙΡοΣ. 
Ῥοούδτππι οι ογ πῆ Θ Γβορογι ΘΝ ΟΠ Υ]], 
ΒΟΡΒΟΟΙ 5, Βα ρίαΐν οὐ ΑΥδΓΟρμΔ ΗΒ 
ἔαθη]λο οὗ. ἔγαρτηθηῖα. Βθο. απ.11. Ὁ π- 
ον. Ἐᾶ. Υ. 4. «“{ 30.--- 

ΡΟΙποῖβ ᾿ποπιβδύϊοό.. Ἔθο. ᾿ ἘΠ. Β ὁ ὁ ἢ 6. 
᾿ς (ΠΟΣΊ Θορτ ΡΕὶ Θταθοὶ 1 Χ.) Ἐδ8ο. 1, υδί 14.-- 
ῬοΥρηγτὶ αὐδοοὺΐ. ΠομοΙ, δἀ΄ 1186 θπι 

Ῥοχύϊη. σο]]. Βα. Ἡ. ΒοΒχδᾶθγ. 2 ἔδβοο. 
51. 1.6 χ.-8. οὐζ 1θ.-- 

-- --|- δὰ Οαγββθδσα ρϑυύϊι. 1011. τα, 
ἢ ΒΟΆχϑᾶθχ. 50. Τιοχ.-8. ὠμά 1ο.-:- 

Ῥιοϊθιδοὶ περὲ αὶ ἐτηρίου καὶ ἡγεμονικοῦ 
1ὸ. Βὸο.  χ.. δ πον. 9. ά, “4 1.--- 

ΒΟ; Βευάίοιι Ὁ. ΟἸδυᾷ. Ῥίοϊ. « ὅ.60.} 
[φαϊηΐα ΒΙΒΥΣΤΉΆΘΕΠΝ.7 

Ζ ἴτα νὰ θ ττϑῖπ, Κὶς. Ἰθσαΐθσβ. σὰ Ὁ. Κ᾿. 
ζ. 4.--τ, Ἐσὶν. ΝΔΟΏ]Θθ6 χὰ Ὁ. 5. δά 4.--- 

ΒΟΥ ΑΧ.] ᾿Απουγχαῖ γα]ρο Βοσ δοῖβ σδυσϑιι- 
᾿ ἄσπδὲβ ΘΟΥΪΡῚῸΒ παῖδ ἐπύρυπὶ ουτὰ ρΡθα- 

ι ἄῖσο. Βοο. Β. ΕΔΌτΣοςαΒ Εά. Π. “41.350. 

δουϊνίονηπι Θ τ ΘΟΌΤπΙ αὐ ΟὨσΙΒί. ἱχαραροι. 
χορ. αὐδὸ ΒΌΡΟΙΒ, Β'8βο. ΠῚ: 1] πὶ 
παρ. οοπύχα Ομ ἰδέΐδϑηο αὐδὸ ΞΌΡΟΙΒ. Ε. 
Οσ. 1 Νουα δ πη. Τηβτιηῦ ΟΥ̓ ΑἸΟχ. 

, ἔρϑρτοῖα. ϑΞγτιίδοα 80 Εἰ. Ν᾽ ΘΒ.16 οαϊίδ. 
᾿ μά, ὃ.:- 
ΒΟ ΟΟΙΪΝ χα ποοᾶΐδο οἱ ἔγαρτητη. Ἔθο. 6. 

Ὀίμδοτντξ, 4. έ 
-- ----- Βόοοο. δὲ οχρίϑην. Ὁ ἢ ἂθ χα - 

ει ἌΥΘΟΙΙΘΐη, 3. 0}. μά 10.80. 
ῬΒΠοοίοίοϑ. ΠΑ. ΕΥ̓͂. “41.580. --- ΟφραϊρΡυ5 
Βοχ. ἘΔ. 1.580. ---- Οϑάϊριϑ. Οο10- 
Ὥθιβ, Εἰᾶ. Κ. “64.1.80. --- Απτίρομϑ. ἘΠ.ψΓ.. 
υἵξ 1.80. ---- Ἐϊοοῦτα. Ἐλβ, ΓΥ. «ἱ( 1.80. -- 
Αἴαχ, Ηὰδ, 171. “ἱά 1.30.΄--- Ττδομιπίδο. 
ἘΔ. 11. μά 1.80. 

-- Καὐπὶρ Οἰάϊρπβ. Οσιθοιίβοι ἃ. ἀσυιύβοι 
. ὠζ 58.--- 

---- Αὐὐίροιρ. Οτίθοι. ἃ. ἀουύβοι. Ὦγθα, τ. 
Α. ΒὄὅόσκΚη. Νορβὲ ὃ ΑὈΒ δια). ἅν. ἄΐθϑθ 
Ἐχαρσδᾶϊο (ΜΙ Ῥοχίχᾶν Δπν. Β δ ΟΚἈ’8Β) 

τὰ. ἸΚΟΥΩΤΙΘΗΑΥ νοὶ Εἰ. Ε:ύϊθτ. 

“( 4.40. 

Ῥιὰβ 9 δ΄. Ἐ]οκύχα. ἘΠῚ Απδιοράαμρ. ὦ 8. --- 

ΠΑ ΌΒΘΑΔΡΘΗ. Βεϊθομίβοιοσ πἀπᾶ, Ἰαϊσλβοῦου ϑ'ΘαΥ ΒΌΘΣΙΘ;. 

διοείθνονίτρο ἄοθ ΑἸύθχύτχαβ,. ᾿ Ηταρ. ον, 
σοῦ 6818. 1. Τ011. ὠά.8.--- -.-. 

διοϊοοσαα τοίοσιπη ἐραριαθπῦας 
ὅδ. ν. Ατπίτω. - ΧΟ]. 17, ὠζ 14.--ὦ 

"ΤΕ, 

᾿ " ΓΡΠΙθοοχλαδ, 7 ἐλὴ ΤᾺ 61, Ἰοχίοου ΤΉ ϑοοσῖ- 
ἰθαπι. 

ΤῊροΟάΟΥΟΒ. θα, Ἀ, Τμροδοβίοι: 
ἄοϑβίοϑ. 

[ΠἸιοο05105.}, Ὁ. 6.1. ΤΒοοδοβῖοβ. Βοχί- 
108 ἅ. Τμδοδοτοῦ, τι. ̓Αγτῆϊα,, Ἄχβα. ἐΥρα, 

.Φ΄᾽ 

Β, ΤΉ 60- 

᾿ΌΒβοπον. ὠζ 4... 
ΤᾺΘοΡμδαΐβ Θατυποβταρμῖδ. Ἐ80. σ. ἄθ 
Βοοτ. 2. ὙΟ11, οὠδᾷ ὅ0.-- ΝΕ 

ΤΒΘΟΡΒΙ ΒΒ Ομ λΥδκύοτθ. Ἐΐσβα., Θεϊεῖ. τα, 
᾿Δροχβϑίχο συ. ἃ, ῬΏΙ.οΙορ.. ἀϑβθ βοινοῦε Κι. 

Π οϊραῖσ. οί 6.--ι ον 
τππογα!αἶ5. εἰδίοτίϑο... Ἐδοθιβ.. σι παᾶο 
ΟἸΌσλ, Τὶ Τὐρχὶ Ἴ--ὐνὸὺο «{ 10.--- 

“-π 1τ: νυ Υ --- 1]. Τηάίαθε. ὠζ 18.--- 
---- ἀθ "6110 Ῥοϊονοπηοεῖδοο .11, ΥὙΙ|1. 
Ἐχρίϑπα. Ἐπ. ἘΞ, ῬΌΡΡο οὐ 1. Ψ,.. 5 88} 
4 γν0]]., [8..5οοὐίομθ5.} ὡδί 32.80.. “" 

1Δν. 1. δ, ἼΠ|,.΄. μά 4.80. --- 1». 2. 
ἘΔ. ΤΙΣ. «“ί 8. ---..-.ο. ΤΡ΄ 8. ἘΠ. ΤΙ, “43.40. 
-- 1130. 4. ἘΔ. ΤΙ, ὠζ. ἃ.10.- --- 118. 5. 
ἙΛ. ΤΙ. δά ἃ .40. --- Τρ. 6. Ἐάὰ. ΤΙ. μέ. 3.40. 
-- Τὰν. ἴ. Ἑιᾷ. 11. “ώ. 3.10. --- ΤΑΡ. δ. 
Ἐα. τι. μά 3.10. 

Ἠοεῦϑι, σὰ ΤΒακγάϊαθδ, 1. ὙΠ. μέ 6.40. 
Β͵8ΒΙ, ἀαϑοβεοσ 88 βτστα. δᾶ, ΤᾺ. Ῥοῖ- 
πιθίθθ. ἘΔ, 11. ὠ( 1.θ0. 

ΤΥΔΡΊΘΟΥ ΠΣ σταθοοσιπα ἔταρταθιῦῃ. Ἐθο. 
Α. Ν ποῖ. ἘΚ. μά, 36.--- 

Ι Χοποκταῖρθβ. Θαξοιομς, ἃ, Τύθλτθ ἃ, Βϑδτρταῖρ, 
ἃ. Ἐτδρταθηΐίθ ν. Ἡ θη Ζθ. ὠδ.5.60. 

ΧΟΒΟΡΒΟΠΟΙΒ κἱπέ, θσᾶθοα, Ἔθο. ο. ΚΟο116:. 
Βᾷ. τιδίοσ. ὑί. 10.-- 

ΧΟΒΟΡΒΟΙτ ΟΡΟΤἃ οχαπἶα,. χοοθπβέδα,. οὐ 
οοχητηθ θα] 5 ἰπιδ νυ οῦῖδ, 
Ὧθ Ογεὶ Μ,Ιηοτνίβ. ὀχρϑᾶϊθίουθ. 11.. ΟῚ 
(Δμδρδ815), τθο. ἘΔ μου, δά 8.60. 
Οϑοοποτσοΐοαβ, χϑό, 1. ΒχοίοηΡ δ. 

, ἡά 1.80. 
ἩΘΙ]ομϊοϑ, τθ6. Τὰ. ΣΥΝ 8 νασίξ. 

“..6.600. , 
Ἢ ῬΆΙΒΊ. ΤλΡΥῖΙ δὲ 1 ἘΔ, Τί. Μά 1. 80. 

-- ΠπΠι ΤΡ 1ΠΠ--Ὶ 1. «μ. 4.8 ᾿ 
Ζοβὶπιΐ πἱδέοτία ποτὰ. ἘΔ. 1. Μοτ ο15- 

ΒΟ πα. ὑδ 10.-- ᾿ 

Ὁ. Τιο οἐ αῖβομθ ΒοΒτλ  βύθ 19. 

᾿Αποοᾶοία ἨρΙγνοίΐοα. 66. 
Ἴμοχ.-8, “{ί. 19.-- 

ΑἸΤΟΙΙΪ ἰπὴρ. οἰ δύ. : 5. Ἐσοῖ ὅο, οἅ. ΝΆΡοΥ. 
ΑΥ̓ΟΣΓΤΟΙΒ ΡΆΓΔΡΕΓΙ ΝΙΝ πῃ 1. ροούϊοδο Αὐἱδῆο- 

16115. ἘΔ. Ἐ', Ε οἱ ἃ Θ ἢ ἢ 8 ἴχι. Ἰπᾷ. ΤΙ. ..1.--Ὁ 

Αγΐδηὶ Γαθπΐκο. ἘΚ. α. Εσοθ Ἀμμ Θτ. στ. 13. 
ἡ4. 1τ.20. : 

ἨἩ. Ἐδρθε. 



8. ἘΠΉΣοΙαι ϑἐβομίθμθμθ Αὐββαροα ἃ. 8. 

Τδδοϑδσ.] ῬΟΙΪΟπΐβ θ᾽ Ὁ. Αὔγίθο δοχώτα.: 
85. ῬΟΙΪο. 

ἘΡΘΙΣπσ, Βομαϊπότέουθ. σὰ Οδ 6581. 
4. Αὐῇ. ἐκ 1.--- 1.80. 

Μοπρ9 οὐ ῬΥΘτιΒΒ, -Ἰοκίσοι Οδθβασΐϑτιτα. 
“{ 18.-- 

ὑδοβὶ Βδϑδὶ, ΑἸ Ῥονίππαιϊδηὶ ὧδ πιο ῖϑ 
11. Βοο. Ἡ. οὶ]. ρὲ; 4. ὑζ, 1.60. 

Οκίουΐα Ῥτδθίοσ ἴον. ἄθ τὸ χυβὺ. αιδὸ 6Χν 
ες ζαηΐ,. Ποο. Ἡ, Φοτᾶϑ8.. 
---- ἀ6 ἀρεῖ οπ10. ]., ὙΑΓΙΘΙΙ͂Ν τοὺ. γδί. 

11. 111. Ἐθο, Ἡ. Κ͵σ 1. 8 νοῸ}}. ὠ( 88.40. 
γο!.- 1. Ἐδ50.1. Οδῖο. οἱέ 3.40. 
“--Ὸα4κ --- ΤΙ. ψαστο. “{.6. --- 
-- Τ2ἋἝ -- 1. Οομα, ἐπ δ. ὑἱζ θ.--- 
-- Τ' -- ΣΙ Οουιση. ἴπ Ψ Άσυ. δ. 8. --- 
πο ΤΠ -- 1 μπᾶ. ἴῃ αὐ. ὠζ 8.--- 
στ ῚΠ. --- ΤΙ. Τμᾶ. ἴῃ ἌΑΣτ. δ. .8.--- 

Οαία 1} 1. Ἐθοθηβδ οἱ ἰπύουρσοίδίαβ δϑὺ 
Αϑια. ΒΑΘΌΣΘΙΒ. 2. νόοἱ]. ὠζ 16.40. 
)ο]. 1. ἘΠ. ΤΙ οὐτ. Κ.Ῥ. Κ ΘΒ 126. υἱὲ 4.---- 
-- 1. σοταχιθηξατῖαβ. 5 ἔδϑοο. ὠἱδῥ, 13.40. 

--- -.--ἕ Ηυβρ. ἃ. ΙΕ]. ν. Α. ΒΕ 1656. υἱέ 4. --- 
Οἰσθεοπῖθ, Ἡ. ΤΠ, ορἐβύππαγπμι 11. ΧΥ͂Ι. Ϊ 

ἘΔ. 1... Μοπάρθιββομπ. Αδο. ἐδρα}88 
ΘΒτοόμοϊος. ἃὉ Αϑὰ. Κοθχπθσο οὐ Ὁ. 

ΓΕ, Βομτατα ο οοπξοοίδθ. δέ 12 .--- 
:Ξ- κὰ Μ. Βτυύ, οτγαΐου. 
᾿ἄρροι. υδί 8.20 
τ-- τὰ Ποτοπαΐπηι 1]. ΥΙ: 5. σοτπαὶει- 
Οἱὰβ υμᾶ [Η ὀγϑπ πῖ 5]. 

-.--- . εἶα, γ7611. Β60. 11. ΒΈΘΟΒΘΙΟΥ. 
“1 

Βομταΐϊᾶι, ἃ, Βχίοίννθομβοιὶ ἃ. ΟἸσοσο σοὶ 
Β. Ῥτοσοπδα]δῦ ἴῃ ΟΠ οἴθη Ὁ18 σὰ Οϑοθδνθ 
Ἑττηοσᾶρ, Νοῦδι Νϑαάσιοκ ἃ. ΧΤΙ, α. ΧΎΤΤ. 
Βυοποβ ἃ. Βυΐϊθῖθ δὴ Αὐδίοαθ. υἱέ 12. --- 

--- ἃ. αϑἀβορσιει. ον], ἃ. Βτθῦο Ο.5 
82 Αὐὐουβ, Ω. Οἴοοχο, Μ. Βεαύαβ ἴπ 
Τιϑ] θα, ΜΠ| 4 Τ8. "δ. 0.-- 
2111 ΛΒ ΚΙ, Οἵἴοοτο τὰ Ὁ ἃ] ἃ. 58}.5- 

Βὐπιάθτιθ. κατέ. οἱά 2. 40. 

οἰαπά δα! σα πἢ. ΕΟ. 1. {66}. 3 Ὑ 8}. 
"δέ, 20. 4. 

πον ποΐδυπηι Τίντα. ΟἼτα 
Ῥτοίθορρ., δᾶτοιξ, οὐἱῦ. θυ χοροῦ. ούϑευτοααθ 
1πᾶϊοθ ΔΙΡμδροῦ. Ἐ. Οα1}1. 5 ρα ἰ 2. 
[δ ϑυθοθταρ, 4.91.1 Ἐο]ο. Τὰ ΝΡ 

Οοτη οὶ υἹιοτουϊοοόσιῶ δὰ Ὁ, ΠοΥ θππέπμ 11. 
ὙΠ. Ἔθο. οἱ Ἰμίονρσοῦ. ϑϑὺ Ο. 1. Κυ 86Γ1. 

8.--- 

ΟοΥρυκ ΒΙΟΒΒΑΣΙΟΥ. Ταϊϊοῦ. ἃ α. ΠΟΘ Ὁ 6 
᾿πσομβδύατη ϑβρίοἱἶβ Βοοϊθυα! δ 1ἰέοτϑσατα 
χορίδθ Βακοιίοδθ οοταρ., τθ0., 6, Θ. α Ὁ 6“. 
 γ0Ὸ11. Τι6χ.-8, 

ὙΟ1.1Π. αἸοββδο Τ᾿ μαὐξῃοστάθοδθ δὲ Θγδθοο- 
1δίΐπιδθ. Ηἰαἃ. 6, α οϑὺς οὐ α. πἀπᾶρστ- 
τὰ ἃ π π. 06. τοϊπιότϑ τὐγίαθααθ Πἰτιστιλθ 
μ᾽οββασίδ. ἃ ἀϊἰϑοῦδθ βυχὺ 8 ὑΔΌΡ. ρῬῃοίο- . 
ἴγν. δά 20.-- 

Ἔδθο. ἘΠ Ε 66 71- 

11 

Ι Οοτρπβ ΒΙΟΒΒΆΓΙΟΥ. Πα η01. ἃ 6. ποθ 6 
ἐποομδίατη δυβρῖοί 5 'Βοοίοέα δ ε{{ξοτασττα τα 
τορίδο ἥϑικοχιῖο86. ΘΟΙῚΡ., Σθ6.,) 6. σ. Θ οοῦζ. 
ὙΟΙ. Τ᾿ ἘΓοσταθθατηδία Ῥεοαδοδοπεποαπα. 

Ἐ4. α. αὀθύζ. Αὐο. Βοχτηθηθαΐπα ἴδ, 
τηραϊοοθοίδηϊοδ, νϑξαβίξοσα. οὐδέ 93.--- 

--Ἴν. αἸοβθδθ σοάΐσατα Ὑ Αὐοδιΐ 8521, 
ΒΔ. ΘΟ 116 :518 912, Τιοἰ ἀθη818 67 Ε΄. Εἰὰ. 
6. Θοδέσ. ἐπ 80 .-π-- 

-- - ἡ. ῬΙδοιάϊ θοΣ οἰοββασάτω, β]οδατία 
τοϊαπα. Εᾶὰ. α. α οσὺΖ. ὠζ 323.--- 

- ΥἹ Τιοθδασαβ σἰοββασατα διθθη8- 
ἰδεῦτα. Οομπέ α. οϑὺχ. ῬΆΣΒ ὈΥΪΟΡ 
2 ἔββοο. 16 δ 18. --- ᾿ 

-- ἼἬΙ. ΤΒοβδατυβ ρ]οββασζατα οχηθιυᾶϑ- 
ἰαῖατα. Θοπῇ, α. α οϑὲχ. Ῥᾶσθ ροβίο- 
τίου, Ἀ66. ἱπᾶοχ ατγδϑοὺβ . ἘΓΘ τ δ οὶ, 

ΓἜδθο. 1. οζ, 34.--- 

Ὁ] ]οοίοναμ ΓΑ] οἄστιπι 860] νϑυαδῦ, Θσθμι- 
ῬὈἷἃ 861. ἘΜ, Ἐπ. Βομ μβοϊᾶθ τ. 

᾿ ΨὝὍο]. 1. ῬΙΔΙΘΟΥΙ Τμ8΄. τχῖβο. δὲ ἘΔ 150. 
ΘΧΘΙΡῖα. Ῥᾶχβ Ι. μέ 8.60. 

θ1ἀ αι 568} 86 Δνοβίοϊογππι Γγαριποηΐία γεχο- 
ποριδῖα Τδἰῖηπ. Αοο. οδποηπίη ααΐ ἀΐο. 
ϑροβίοϊοσυτη οὐ. Δοσυρύϊοσαση τϑιϊαυίδο. 
Ῥυῖτα. δᾶ. ἘΠ. Ἠδα] ον. Ἐδβο. 1. Ῥχβϑο- 
ζαϊϊο, ἔγαρταθιιία. Μ|ὺ 2 αι, “ζ 4.--- 

Ἐχαρογδηίιϑ, ρίίοηιθ. βο, γ. Θ΄. 1 ἃ ἃ ἃ 
.- σταῖα. Ο. Υογιαδπη. ἐδ ----. 60. 

Ἐτασιοηὕαπι 40 1πγ0 ἤ8ο]. ΕἸ στ πὰ ὁ ς᾽ 60, 
“4. 1.60. 

Ἐγχοπζομΐν οἱ ΝΠ. Αγ ΐ πὰρ. δορί βῥιηθ. 
Ἔθο. 5. Α. Ν᾽ Ῥοτ:. 

Θοαϊομύο. υποαϊοσίθ Ἰϑυθιπίβομθ, Ὀτδρ. τοι 
Ἐπ ΒδΘΒσΘη 5. ὑδί 1.20. 

ΘΙοδδδθ ποιΐηπηι. ἘΜ. α΄. Τι οὔ 8. Α066. 
οἰ αβάθεη ΟΡ ΒΟΌ]Ά Β᾽οββορτθρμῖοα 6011. 8 
α. αοοῦζ. ἠέ 6 

Θοοὺς, ον Τῆὴρος αἸόοβθαχατα. Μ. 1 Ἐδομ. 
ὠδά --- . 

στε 1 1 αὐ οχσΣ τοο. Ἡ. Καὶ ξ. 
ἢ γο]]. Τι6χ.-ϑ, ὦ 189.90. 

ΨΟ]. 1. Ἐπ50.1. ΟἸΑΥ δὶ δχδ' Βτδτανα. ΟΣ 
τθο. Η. 61111.. υἱα 9.-- 

--ὦ. Ἐδβο. 3., ΤἩιοτηθᾶϊβ ἃτὰ ρΎΔτατη. ὁπ 
ΟἸΥ θ11 ἀτὲθ ρσϑτησα. ϑχοοσρίϑ ΘΣ Ττ80, 
Ἡ. ΚΘΙΙΣΙ. ὠζ 10.-- 

- Π1. Ῥδ50. 1 οὐ 2. Ῥυϊβοϊδυιὶ ἰπϑυϊξαϊ πο8 
ΘΎΘΥΛΤΩ, ΟΣ χθο. ΜΙ, Ἡ οτζὶΐ. Ὑοὶ. 1. 
οζ 19.--- 

-- ΤΙ. Ἐδϑεσ, 1. Ῥυιβοίδστ: ἀαϑυϊταϊίοποα 
βτδζατγη.. ΟΣ τοῦ. ΝΜ. Ἠοτίκὶὶ. ὙΟΪ. 11. 
οὐ 12.--- 

-- 1. 486. 2. Ῥυϊβοίατι. ἄθ Ἀρατίϑ. 
ὨΒΥΠΘΥΟΓΤΆΤΩ, ἄἀθ πιθύσ8 ΤΟΥ], ἀθ.- 
Ῥχϑϑοχοσοι χαθιυϊθ. τιϑίουτοβ ΠΡ υΐ, 
Δαϑυϊψαϊίο 46 ἸοτΩΪΏ 6. οὐ ῬῬΥΟΠΟΘΤΩΪη6 Θὲ 
ΕΥ0ΙΌΟ, ρῬγύλίλουθβ. ἀποαθοίχη. Ὑθυβασμ. 
᾿Αοϑηθίᾶοβ Ῥυϊηοϊ ϑιίτιτη, ϑδοορᾶϊ Ῥσῖ- 

᾿ φοΐδηῖ αὐ αΐς, ΠΌΘΟΥ θ᾽ δοοθηύίρτβ ΟΣ 
106. Ἡ. Ἐ 6111, ὑά 1.--ὦ 

819 ἔοτῖθυ Ζ1{}61π γοχϑίθιιθα 516} ἣν σεριυπάϊθιιθ ΕΣΘΙΠ}]8γθ. 
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Οταραῦοὶ ΓΤ 1πῖΐ οχ τϑο. Ἢ. Κ 1111. 
ΨΟ]. ΤΥ͂. Ἐ5ο. 1. ῬΧΟΌΙ οδὐποϊίοδ, ᾿πιδύ1- 

ταῖα' δυίΐατη, ὧἀθ ποταΐηθ. ὁχοουρίδ, ἀθ 
ΟἹἱύάγη5. 5.118015 1 ΡΥ δὰ Οδοιθϑυ ματα 
οκ τθο. ἮΙ. 6111]. -- -Νούδτατῃ. Ἰαῦθυ- 
οὐ οἄθηῖο ΤΉ. Μ' ΟτΆ τὴ 561. οὐ 11.--- 

--- ΤΥΚ΄ Ἐᾶ50. ὃ. Θϑομ δύ 808 Βτδτηχρ δία, ἢ 
ἍΜ ΑΥΪ βουνι Ἡοπούϑεϊ Θοχητ ΣΤ Β 
ἴὰ δυο Θομϑϊ, Ὧἀθ ἤπδιρθαβ, ἄδ 
ὈΘηδατη ταϑίσβ, ὅθ χηθίχσίβ ἘΟσδΙΪ, 
ΒοΥρ ἄο 1ἰτῖοτϑ,. 6 5.118 08, ἄο γ»οᾶ1- 
Ῥπ5, ἄδ ϑοοϑηϊθαβ, ἄἀθ ἀϊβύϊηοι οι. 6 
σοχαγηθηίαγίσβ, ΘΧΡΙ δ᾽ ΟΘ85. δι 8 
Θομϑϊ, ἄθ ἰαϊοτηϑῦθαβ οΣ στϑοὸ. Ἡ. 
Ἐ6Ι1111, μἱ, 8.--- 

-- . Ἐδδο. 1. ΟἸθᾶάοῃ:ι δ ἃιθ ΟὝΎΒΤΩΤΩ., 
ῬοταρΘῖ σοτητηθηύατη, αὐϊθ Θοηϑίΐ, 
δχορυρίϑ δχ. ον: 8 Υ115 ἴῃ, Ποτδ- 
ὑστη ὁχ στϑο. ΗΪ. οἰ}. μά 9.--- 

αν. Ἔδδο. ἃ. Οομβοιίζαβ, ῬΒοοδ5, Εἰαΐν- 
Ο.65, Απρυβιϊπαβ, ῬΑΙΆΘΙΏΟΙ, ᾿λβρϑσ, 
4θ ποχηΐηθ οὐ Ῥγομοσηῖηθ, ΕΝ ἀῸΌ115 
πΟΙΑ θαι, ΔΙΘΟΥΟΡΙ οχοθυρῦϑ 6Χ Υ60. 
Ἡ. ΚΟΙΙ11. ὑά 10.-- 

-Υ͂Ἱ. ἘἘ550. 1. ΜάσϊιΒ ὙἸοϊζοτίη δ, Μαπί- 
ταῦβ Ὑ:οϊουϊηθαβ, Οϑοϑῖαβ Βββδαβ, Αὐϊ- 
1115 Ἐοσ ττιυΐϊδητιβ δκ σθο. Ἡ. Κι 61111. 
μή. 9.----: 

-- ΥἵἹ. Ἐδδθ6. 2, Τοχοιίϊδθαβ Μδατσαβ, 
Ματῖαβ ῬΙοῦϊτθ ϑ'δοοσάοβ, Βιυβηθβ, 
{815 ΤΗθοδοΥαβ, ἔσαρτηθηία οὐ 6κ- 
οογρίϑ τηούχϊοδ 65 τθοὸ. Ἡ. Κοιλί!. 
δέ, 14..---- 

-- ὙΠ, ἘΔ50. 1. βοχϊρίοτοθ ἀθ οσίβο- 
ϑταρμῖα Τογθαῦ ϑοϑασαβ, ὙΟΙα5 
ΠΠΟΒρΡΊ 5, Οδᾶρδθυ, ἀρτοθοῖαθ, Οδδβϑίοᾶο- 
τῖπβ, [ον γτῖτβ, Βοᾶϑ, ΑἸ πα. ὐἱζ. 10. ---- 

-- ὙΤΙ. ἜΔβο. 9. Αὐδδοῖβ ἂθ ϑοϑασί οὐ 
ῬΆ1184411 Τί υὶβ οὁχοουρία, οϑιθμοὶ 808 
ΘΎ τη.) Ατστιβίϑτι Νο5δ1ὶ ϑκϑταρ]8 61ο- 
δανοπύτη, ΟοΥπθῖ Ἐσοιίοπΐθ Προ ἄθ 
ΕΈΎΤΤΡΝ ἔγϑθταθηῦϑ ΟΎΆτητα., ἐπᾶθςα 
βου όχι. οὐ 11.230. 

ΒΆΡΡ) τα θεύαχα οοπύΐηθηϑ διθοᾶούίβ Ε16]1- 
νούϊοδ οχ σϑθοὸ. Ἡ. ἨἩδρϑηϊ Το χ.-8. 
οἱ, 19.--- 

ΠΟΤ οππῖτι5.} Ἱποοχίϊ ϑαοίοτίβ 46 τλίϊομθ 
. 4 οο πὶ δὰ (. Η. 1]. ΤΥ. ΓΜ. ΤᾺ] Οἷοο- 
τοῦθ 8)ὰ Ἡργοπτΐτιτη Ἡρτὶ ΜῈ] ρθοοῃϑ. 
Ἐς ΜαΥνχ. ὑ, 14.--- 

Ἠϊούου σον Ομ ΟΥ̓ το] απῖδο. ἘΔ. 
ἩΓ. Ῥορύοσ.. 1. 1. κά 10. --- 

Ἠογαὐΐ ὄρ. Ἐδοθηϑαθσαπξ Ὁ. Κ 6116 7 δὲ 
Α. ΒοΟΙ]ᾶθτ. 2 νῸ]]. ρ΄. 8. 

.Ὅ)ὸο1. 1. Οδττιΐπδ,, οροῦϊΐ, σϑσσαθα 5860. 
Τύδταχα στο. Ο. Ἐ ΘΙ] συ. υδή, 12.--- 

-- ΤΙ. Βοσυιθομββ, δρίβξαϊϑο, ἀ8 ἃσίθ ροϑί. 
δέ, 10.--- 

----- ---..-.-.ὄ ----- παϊ(ίο γοΐποσ. οὐδέ, 4.-- 
απ. Εθο. ΤΘ. ΜΈΘΊΙΟΥ. 16. 

εἷξ ἃ 40, οἷον. βσ6 0. τὰ. Ο ΟἹ ἀϑομυῖθι υἱ. 8.60. 
δαθγοη. Καὶξ. Ἡθυροβῦθ!ῦ, ταϑέσ. ἄρον- 

Βαύσέ τι. τη. ἸΚΟτασΘ ὗϑ. υοσθ. ν. Ο. ΚΊσ ΘΕ - 
ὩΘΥ ὑ. ὟΥ. 5. ΤΘΌΆΣΕΘΊ. 2. γῸ]}]. δ 16.40. 

Ἐτιοατνϊοΐ, 

Αὐθσδῦθα ΟΥ̓ ΘΟΒΊΒΟΒΟΥ ἀπα Ἰαύοἑ ἴβομου ΒΟΥ ὑβέθ!λον. 

ΒΟΥ: Βεαύτοπ. Τιϑῦ. τι. ἄσθαϊβοι. τὰ. Ἐ- 
Ἰδαῖον. νὰ Τὶ. Ὁ δ ἀοτ] οί. δέ 1.--- 

--- -- τ βῖ6 89 δύσῃ: βδύατϑ, ν. Β1 ἃ τὰ πὶ 6 σ᾿ 
--.ἕ Ἐνἱδύρίπ, Τιαῦ. πιά ἀδαύβο τὰ. σι δαί. 

νοι ἢ. Ὀδᾶοροτ]οῖη. [8.1 νϑσρυ ] Β.ΤΙ 
δῷ, 8..--- 

---- νέες, ἐπὶ ϑονϑηιαῇᾷβ θεν" 7.11} ΓΕ 
δες σση Ά . δα ὁπ εἰ ξεν αι, Ὁ. ξῚΤ εν. 
8. υμ,. 3.40 8.90. 

ῳ. ον. ἘΊδοου. 
Τῦμῖουβ. ἰἀ 0.-- " 
ΚοΙ1οτ, ἘΡΙ Θρογαθῖιδ χα ἘΓ, 8 116. ὐζ.34..--- 
ἍΠπ6116τ, 9. ον. Ἐϊδοουθ. ἘΠ 110.- 150. 

ΒΙοσταρ ίο. “4. 3.40. ᾿ 
ΡΙ 55, Ἠοχβζβίυδίθιι. ΑἸέθ ἃ. πθὰθ ΑἸ5: 

ἂν. Ἡοχᾶζ. Τγτῖς, οί 6.--ο 
Παγῖδ σοπ δ 111.} ἸΚΑ41Ρ, Ἔογὴβ Φυτχίθίθω 

ὭΒΟᾺ τον ϑρεδοθο, μζ. 4. --- 
Ππυθηλ}} 5 βαΐπγϑο. ἘΠΚῚ. ν. Α. Ὑγ θέ άπο: τ. 

ἢ. Αὐῇ. δέ 4.40. 
π-τ-- -τ-- βῖθμθ ϑῦοῃ: Ββϑύιχδ,ν. ΒΙάπι δ 6 τ. 
[μποᾶπμβ.} ΒΟΙΟΙα ἢν Τὶ. ῬΘΙ] σα οἰν ἢ 

οα,. Ἡ. ὕρβομποτ. Ῥδτβ 1. “(. 8.-- ΠΡοχΐ-: 
βούσασρ' Θυβομϑίηῦ π]ΟἘ}.} 

Τπ οὶ παύπσδσππι γ611. Ἡδόθαβ., Θηδτχανὶν 
Ἐ.- Μδτκ. [1π ὙουθοΥ.7' 

ῬΆΪΙΟΙ. 

ἍΜ Ὸ611Θτ, Τιρῦθα ἃ. ἌΟΥΚΟ ἅ. 1., ζ 1.30. 
Νοροίΐβ ἀπὸ βιρουδππύ. ἘΔ. Ο, ἘΓ41τπα. 

δέ, 8 40. 
ΝΟΣ ἸΆΥΘΟΙΠ οοπροπᾶϊοδαᾷ ἀοοίγϊηδ. 

ἘΠπαθηᾶ. οὐ δᾶποί, Ἰ,. ΜΜῸ6]1Θ6τ. 3 ρϑυῦθβ 
ἡ 858.-- 

Νογαύζδιη οἶδ, ἄθ οὐδ Τπᾶάδῖοῖθ. Ἤτσθσ. 
γι α. Τῷ δὴ ἃ στ δῖα. Ο. ὙΥ ὁ. τὰ ἃ τι. σζ 1.20. 

Ορὐαυϊδηϊ ῬοΟΥΎΤΙΪ ολτιῖπα,. Πδο. 1. 
ΜΆΊΙ]1Θτ. οά 8.θ0. 

Οτοβῦϊν ὑχαροοᾶϊα. Ἠᾶ. 1. Μ ΔΘΏ1γ. 16. 
ὠδ 1.20. 

ΟΥαϊ ὁχ Ῥοπίο 11. Ἠδᾶ. Ο. Κοτ, οἱ 5.--- 
---- ΕἸορίθα ἄον 1696. Ὀσαίΐίδοηῃ͵ νοὶ 

Ἡ. ΟοΙβομΙὄροτ, 3. Αυῇ. Μίπ.-Αὐθρ: 
ἡ. 8.40, οἷοι, σοῦ. 8.30. 

Εἐρθεῖ 8 -Ἴδοττε, φρδτιουθπθ ἃ. Ὁ. 3 εΐα- 
τισγρῆ. ὅ. 1, μα 3.10 8,10.. 

Οέαπαε, Ἐοΐποϑ ᾿βύνιευθ. 8. ἢ,.8 Φεεία- 
τπρτρῦ. οἱ 2.80, : 

ῬοΥβῖαΝ, βίθμϑ: βαύασγδ, τ. Ε- 1ἄτρ θα. 
ΓΡοξτομἶμΒ.1 Βορορϑβϑᾶβθ ΘΕΙ͂, στα πὶ ΖΒ σἂ, 

Ἰοχίοου. Ῥοϑέσομυΐδηττη. οἱ 14. ---- 
Ῥπαρᾶχὶ ἔθ η]Δλ0 Αοδορίαθ, Ἐά. Τι. ΜΆᾺ116 Υ. 

ὠἱ, 8.-τ 
Ῥιδολὰΐ σἴοβδβδϑδο. Εδο. οὐ ΠΠαβές. ΑΙ. ῬϑαοΣ- 

1: πῷ. “ώ. 2.80. 
ῬΙδαί ὀομμορᾶϊΐδο. Ἠδοθηϑῖ, ἱπδίσατασπίο 

οΥὐἰθοο οὖ Ῥχοϊθροσηθηΐθ δακίύ Ἐἷ.. Β,11- 
ΒΌΒΟΙΪ.Β Ββοοῖβ Ὀρόσδθ ϑᾶάβαχηρεϊα 6. 
Πποθνθ, α. αοοίς, Ε΄, ΒΟΒΟΘ611]. 4 τομαΐ 
ἁ, 91. φῇ. , 

ΤΌΙΩΙ 1’ ἴδ8ο. 1. Ὑσίπυτοσοτβ,. 90. ἘΠ, 
ΒἰτθΟΒ]. 4. ΤΠ οὐχ. Εἰ. ΘΒ ΟΘΙ1. 
σ ὅ.00. 

ὃ10 ξεϊξθη Ζ ἴση γογϑίθ θη. 510}ἕ {ἰν φοριπεῖδια ἘΣΧΘΙΠΡ]ΔΓΘΟ. 



ὃ. Ἐϊπ σοὶ οὐβοβίθθιθυθ Αὐδσϑῦστει τι. 5. πτ. 

ῬΊΔΗΙΙ σοιμοορῖίδο. . ᾿" 
οῬΌΤΑΣ 1 ἔδ5ο. 11. ἘρΙ ἀἴσαβ. Βι6ο. α. αὶ ο 6 Ζ. 

ὠἱζ. 8.--- 
--Ι ἔδϑο. ΤΠ. Οαγου!ο. Ἐδο. α. α οϑες. 

ἡζ 3.40. 
-- Ἰ ἔφδο. ΤΥ. Απίπανῖα.. Ἔθοο. α. α οϑὺς 
ες 6 6. Τοῦ. δά 8.60. 
1 ἤρδο. ἡ, Πυπουϊοηίαβ. ἘΒό66, ἘΝ 

ΞΌΟΒΘΘΙ]1. «4 4.80. 
-- ΤΆ ἔδβο. 1. ΑὐἸα]ατγία. Ἐ6ο. α. οοῦκ. 
᾿Π κ ἔς 3.40... 
:-- ΤΙ ἔδϑβο, 11. Αταρμέσαο. Ἔδοο. 6. 

σοροὺς οὐ 6. Τοθν 6. ὑδί 8.60. 
πο ΤΙ ἄδ8ο. 11. Μοτγοϑδίου: Βθο. Ἐ' 
᾿ 5681. 

νι εὔξ, 8.θ0.. 
ς ΤΙ ἔδδο. ΤΥ. βώομυβ. Ἔρο. ἘΠῚ 15 ΟὮ1. 

ἘΠΛᾺ. ἸΤΞ σατν. α. Θοσοὺζχ. δέ 8.60. 
- ΤΙ ἔδδο. Ὑ. Ῥοθπαϊαβ. Ἔδοο. Ἐ', ΒΘ 1ὺ- 

ΒΟΒΘΙΙΕ βαμρᾶΐϊθ δάμίθιυ15 α. σα οοὺς 
οὐ ἃ. ΤορῦνΘθ, Α . 

-ἰ {ΠῚ ἔδβοι 1. βοομίᾶθο. Ἔθο; ἘΠ, 
ἘΠ 5Ο0Π1. ἘΠ. 11 σαν. α. α ὁ οὑΖ. δ. 4.--- 

- [Π| ἔδϑβο. 11. Οδρῦίν!. Τλθο, ἘΠ 56 0611. 

ἘΠ. ΤΙ οὐτ. α. Οοοῦζ. 

“έ. 4.--- Ἢ 
“τα ὙΠ ἔδϑθο. ΤΙ, Ἐτᾶθῃ. Ἐδ6δο ἘἘ, 

5΄6ΒῸ611. μέ ὅ.60. 
ἐπ ΤΥ 856. ΤΥ. Ῥβοαάο!ασ, Εδο. Ἐ, 

Ἐ ΛΈ 5681. Ε4. 1 οαν. ΘΟ. 6 ὁ 62. ψ(8.60. 
-- ΠῚ ἔβΔ8ο. . Μοηδθοβτηΐ. Προ. 8. 

ΒΣΟΘΟΙΙ, ἘΔ. πε: ΟΟΣ. Ε΄, ΒΟΒΟΘΊ]]. 
ἐμῷ δ..60. 

--- ΕΥ̓ ἔδβο. 1. σδεῖπδ. Ἐρο. ἘΠ, ΒΟ Ο 611. 
8.60. ᾿ 

Ἐ6ο, 
ἘΔ. ΤΙ οατ. α, αοοῦξ. 

-- ΙΨ ἴδϑο. 1. ΜΠῸο5 ρἹουίοβαβι. 
ἜΝ ΔῈ 501. 

ως . β.-- 
τοῖς ΕΥ̓͂ ἴαϑο. ΤΙΙ. Ῥοῦβᾷ. Βρο. Ἐ-Έ1ΕΒΟ 1. 
᾿Ἧ. ΤΙ οασΣ. Ἐς ΒΟΒ 611. δά δ.60. 

-- ΤΥ ἔβϑα. ΤΥ. Μοβθ]]δτῖδ. Ἔρθο. Ἐ' 
Ἐϊυβολ1,. ἘΔ. ΤΙ ουτ. Ἐ΄ ΟΠ Ο 611. 
ΜΙᾺ 8. -π’ 

-π-- Ὸ  ἔἴδϑο. . Οἰδίοπασία. Ἔδο. ἘΝ 
ΞΟΠ ΟΘ611. Ασα. ἀρροτγαϊβχαχ ἔδΡι18- 
τασα ἐγαρταθηΐδ ἃ α. α ὁ6ὺ2 τϑοθιϑὶύϑ. 
ὠὅ{. 8.60. 

----- ---- Ἐπ τϑο. οὐ σὰσὰ 80». οΥἱἶέ. Τ᾿. Ἐ1- 
ΒΟ ΟῚ. ΓΥουρσ οι δαβοι: ᾿ 

ἼΟΙΔΙΒ 1. ῬΒΙΕ ὃ. ΒΔΟΘΉΪᾶθ5, μζ 8. --- 
τσ ΤΠ. Ῥβγ15 2. Μοχοβίου. “τ. 8ὃ.--- 

- τ---- Βομοίδσγασα ἐπ πἰβασται τϑό. ἘἸ, Ἐ1- 
ΒΟΒΟΙ 8. [Ὑουσυι οι δαβοτ: 

ει: Βδοομάᾷοβ, δύλομαβ, Ῥβθαδοϊτβ, Ῥοσβα, Νοτ- 
οϑίοχ ἘΠ τ σθ]ι 16 οζ ----. 50. 

τὰ ΓΝ διονίοδιιν. ἘΔ. Ο. ἘΪΌΡΌΘΟΚ. 
2.8 

Απϑιθοῖϑ ῬΊδαΐ. βοχΐρβ. 1’. Β6Β0611, 
α. αοοὺς, α. ζοῦν ο. υ 8.-- 

ἜΪΟῬΘοΚ, ὕθοιχϑ. ἃ. ΜΊ168 ΒἸοχίοδβαβ, ἦτ πὰ 
Ἑ., ΑἸδζοι.. “«Κ(. 4.40. 

τὸ ΒῚῚ, Ῥχοϊθβοσαθιιϑ, 6 ταὐϊουιῖθυβ οσἱί,, 
ΘΎϑτητα,, Ῥχοβοᾶ,, τχηθῦσ. ϑιρθα δ ϊουίθ 
ῬΙιδυύ. δά 4.--- 

19 

{ΠΡοΟΪοπὶ ΜΕΙγ 1] Ἰαξοσοππη.. 14. ΤῊ. Μοτατα- 
561. 1ι0χΧ.-8., υἱέ ----.80. 

ῬοΟΊἸΟΠΪΝ ἄο θ6110 ΑΥ̓σῖοο Θοτμπι. 
ΝΥ δΙΕΙΔῈ οὐ Α. Μ:λοάοίπκὶ.. 
Τὰ. ῬΒούοιοστᾶρη. ὑδζ. 6.80. 

ΓΡοπιροΐπν. ΤΥΟΒῚ 5.1 στ. ΘΟ παἰδομταίᾶ, ἂρ. 
ἃ. Ῥτδρτατη. ἃ. Ρ. Τ. αἰ. ἃ. Οιααθνγαχαϊ κοῖς 
τον αονγβ γβτα νην. οί, 2.70. 

ΓΡεοῦπβ.] ΐο Αρροπᾶϊχ Ῥυοθῖ. 
Ὗ. Ἡοτϑθπ8. ὦ. 1.30... 

ῬΥΤΟΡΟΥΓΙΙ οἹορίδθ. Βρθο. Ἀ. ΒΔΘὮΤΘΕΗΒ. 
“. ὅ.θ0. ΙΝ 

Ῥϑβαϊονῖππι, Ο;ἍΝ Ὁἰτοι 566, ον ὟΥ οΙἔθη- 
ὈαυίοΙοΣ ΒΙΡΙ]ούΘΙ. Ἐγϑρ. ν. ἘρΊ. βύέσῃρ- 
ΘΎΔΡΆ. Ταβεϊδαὶ σὰ Ὄχοβᾶθη. ἈΠῸ Ἔα] οἰ ξτιρ 
πᾷ Ἰροείσασασα ἄθ5. ἰΐζοτι. Ὑοπχῦθθ, σοῖς 
Θ. ΤΟ δ ππ. οί, 10.--- 

Θπ ΠΗ ἱπαυϊπιϊοπῖν οταΐοτ, 1]. Χ]Ί. 
ΒΟ. Ο. Ἠ 8411ὰ. 23 ρϑυίθβ. ΩΝ γΘΥΡΥ.] 
Ῥδτβ 11: ΤΊὉὈ. Ὑ1Π1.---ΧΊῚ. “( 9 

Βμοίοσον ΤΑ 1π1} ὙΪΠΟΥΘ5. ἘΔ. σ. ἩΓΔ11α. 
1,6Χ.-8. μά 11.--- ᾿ 

ΒΔΙΠ στη σα ταΐητιι Χ61]. 
ὈΥΘΟΒΘΥ. ὧδέ 1.--- 
ΒΑ οὶ Οτἰδοὶ απδ8ὸ δυροσθππΐ. θα. 
Ἐπᾶ. Ὠ1ούθομ. 323. γο]]. [Υ}. Τ᾽ γὸσρτ 
ὙΟΙ. ΤΙ: ἘΠ βιογίθταχη γ611. Τπᾶθχ, ὠδζ 1.30. 

-----Ξ ἱβύον! τππι ἔγαριοπίᾶ. Ηά. Ἔτσ. 
Ἰζ γι υχίσυβ. ὦ, 9.-- : 

---- ἰδίου ασ τη ΧΟ6]]. 
ὈΤΘΟΒΘΤΥ. 

Ἐφᾷ50. Τ΄ Ῥχοϊοροχήθηϑι οἱύ, 8 --τ 
Ἔ56. ΤΙ, Ἐγαστηοχιΐα δΥρ τηΘ 18, ΘΌτα- 

ταϑηϊατῖϊθ, ϑρραγαῖτπι οὐδ. ἱπϑέχαοίδ. 
͵Ἄοο. ᾿πᾶϊοθθ. δά 8.--- 

δαΐπχσα. Αὐδβρον. ϑδξίγθη ἃ. ἘΟΣΆΣ, Ῥοχβῖαϑ 
τ. δαγνθηϑι ἴπ ἔγοῖοσ χαθοῦν. Προτέχαρσυπρ το 
Ἡ. Βιάτηπον. δέ ὅ.--- δ.80. 

δοδοηΐοδο ΒΟΟΣ Ροοδὶ ἔΥΓδΡΙΘΗὗἴδ,. 
δα. Ο. 1 ΌΌΘΟΚ. 3 νὸ]}. Ἐ8. 17: “(.283..-- 

ἍῸ]. 1. ΤΎϑαϊσοσασα ἔσϑστασοπίδ. ἐδ 9. ---- 
--ὀ ΠΠ- Οομΐοοχῦτα ἔγθρταθηΐβ,. οἱ 14..---- 

[Βοπϑοὰ (Ρ ΕΙ]ΟΒΟΡΗΠΒ).} Θότοκο, βθπθοβ- 
δυπάϊθι. οὐ, 9.--- 

ΒΟΥΥΔ πγθιμπαῦϊοΐ αὐὶ ἔοσ. ἴπ γουεῖηι 
οΑΣταΐπα σοι ο  αγϊ. Ἔροο, α. ΤᾺ 110 
οὐ Ἡ. Ηαρϑθιπ. 8. τὸο]!]. 

ὙΟ]ΟΙ ἔδϑο. 1. Τὰ Αδῃ. 1---ΤΠΠ. σοτηση. 
Ἔρθο. α. ΤῊ 110. ἐμ 14.-- 

- 1 ἔδδβο. 1. Τὴ θη. Τὺ--Υ͂. ΘΟΥΘΙΣ. 
Ἐρο. α. ΤΪ1ο. οί 10.-- 

- ΤΊ ἔδβο. 1. Τὴ δα. ὙἹ1Ἱ---Ί Π. σοσανα. 
Βρο. α. Τ 8110. δά 10.-- 

-- ΠῚ ἔδβο. 11, Τὰ Αθη. ΤΧ---ΧΊΤ οὐχ. 
Ἐδο. 6. Τ᾽ 110. μά 10.-- 

-- ΤΙ ἔδβο. 1. Τὰ Βυο. οὐ ἀϑοσρ. δοϊατη. 
Ἐρο. 6. ΤῊ 110. “4. 10.40.. ͵ 

-- ΠῚ ἴδβο. Τ1|. Αρν. βουνίδπϑ. ὑδί 30. ---- 
[--- ΖΗ ἔαβο. 1Π| (Ππᾶϊ665) 1 ΟΙΡΘΣ:.} 

διίδα δγονίσῆρο Ὧ65 ΑἸζογίστωβ. Ἡσϑρ. ν. 
σον Κοδ18. 1. Το 11. οί, 8.--- 

ΒΙΔΟ Β1ντ80θ. Ἡσβα. στοὰ Ἐ. ὙΟΙΔτα 6 Ὁ. 
μζ 18.--- 

Ἡδᾷ. Ἑ.. 
ΑΔ1. δβὲ 

Ἤτχτερ. ν. 

ἘΔΒΟΜ δΌτϑε- 

4. Β.  δΌΣΘΕ- 

160 ξοϊξτέφι Ζ. 6 }} νουϑίθι θη 510} [ΠΡ σεριυπεειε ἘΙΧΘΙΙΏΪΔΤΟ: 
ῳ Ἔ 



90 Ααδραθθαι ρυϊοομίβομος πᾶ ἰαἰοϊ ίβομλον Βομυ  ἰβύο!θσ.. 

ΒΔΕ Ὑποραΐθ οὐ ΑΘΜ 1615. οατα ΒΟ Β0}118. γοΥΡῚΠ ΔΥΟπΐΝ ΟΡΟΥΆ δφ0ν. οὐἱδ. {πι ἀσεϊαβ 
Βοο. Ὁ. ΜΆΙΔ1οΥ. Ὑ01.1: ἸὙΒοΡδίᾶοβ 1]. οοπίγϑσίο ᾿ζοχαμι σθο. Ο. ΒΚ 66 Κ. 4 το ]]. 
1--Χ1. «Καὶ 8.--- ὦ. 22.40. 

Βγχθηθομὶ τΤοϊδίϊοπ 5. 60. 61]. ΝΜ ογθτ. ο]. 1. Βαυσοϊίοα οὐ ἀϑουρίοα οδά 85.--- 
“1.60. -- ΤΙ.’ Αοποίΐάδοκ 1 τὶ 1---ΨἹ. μά 1.30. 

Βγεὶ βοπίοπίϊαο. θ66. 6 ἃ 11. ΜΘ Θε. «{.8.40. --ὙΠ΄. Αοποίάοι Πρυΐ }11---ΧΊΤ. ἐμῷ 1.30. 
--.-- -ἰἷτ-Ξ Ῥθο. Ἐϊ Ὑ οΟ1 {11 ἢ. (. 8.600. -- ΙΝ. Αρρουᾶϊχ Ψουρ δια. οὐ. 8.-- 
ΤΟΙ ἂο οΥἱκίηο οὗ βἰπε ΘΟ ΒΟΥ ΠῚμ 1. ---ό.Φ - -- Εα. 1. Γνοερυ θα δθοσ 

Ἐθο. ἃ. Ἠο]άοθσ. δ 3.--- ψο]. ΠῚ. Αϑηρϑίᾶορ 110. Ὑ011---ΧΊ], 6.8.---- 
---α αἰαϊοστν ἄο οταίοτχίθηϑ. -θο. ΑΘ τὰ. -- ΙΝ-. Αρρομᾷᾶϊς ψουρὶ! πα. υδζ ὅ.--- 
ΒΔΘΆΣΘΗΒ. ὠζ ἃ.--- ᾿ [--.Ξ-  Βομοια Βουποηδία δὰ ΨουρῚΠΙ Βαο. 

------.-ἕ.-- οὐ ὅθοιρ. Ἠᾶ ἨἩ. ασϑι. ὠδέ, θ.--- 
ὭΥΒΘΟΟΘΥ, ἃν. Βγηΐδκ ἃ. 5.1 ἃ. Ὁ, 8. Απῇ. --ς 

«{{.-3.80. Οοιαρδτιούεϊ, Υ. τὰ ΜΙ οΙΔΙύΘΣ, ἀϑαύβοι 
Θοτροῦ, ατϑοϑῦ οὐ Φόῃ, ᾿οχίοου Τδοῖ- νοῦ δ ΒΟοΒ ΚΘ. ὑἱ 6:-- [141.-- 

ἐθάτη. ᾿“ δ51.θ0. ἩἨδΐίπζΖο, Υ.8 ορίβομο Τϑόμηΐκ. ὧδέ 13.-- 
[Τοῦ ]1131π85.] ΠΟ Ρ 6, ϑγπίαχ α, 5:1} ἃ. Τ.} ῬΙάϑθ5, ᾧ ἃ, ἃ. Θρίβοῃο Κυμϑί, οδέ 8.---- 

δ, 8.--- ᾿ Βοπούδα, Ὑ, 418 ῬΌΚΟΙ. Ῥόδου. δά ὅ. --- 
[{1{|19.}1 Οοτγητα. τοὶ. Τίν. θᾶ. Κιομηά, Ὑγοϊάποτ, Οοιταθηΐαν σὰ Ὑ.5 θη. Β.1 

Βῖίθῃθ: σοι θα ύατίὶί. π. ΤΙ. ἐξ 8.- 
[----] Ὁ. τοι. Ῥρβδιϊοσίατη,, βίθμο: Ρ581-} Υἱύχσανι ἄο δγομι οοατα 11, Χ, Ἡδά. 

τουξατα. ν. Ἐοβο οὐ Ἡ. ΜΆΙ1οΣ- δυσί μ, 
ὙΑΥΥθΩἑθ Βαίπταττ ΜΘ ρΡΡ αι 161}. σέ. 1.--- 

, Ἔδο. Δ. 1686. μέ 6.-- ---- -ἘΒθο6. οὲ ἀπ θσηιϑμ. βοσα. γψουύϊε 
----- τοῦθ τα για 11. 171, τοο. Κ 611, Ο Πποχϑηύσθη. Υ0ο1. 1. Ῥαχβ 1. “ 4.80. 

εἶομο:; Ο δύο. -.-. .-- , 
---- ἀπ᾽ αυϊίανιπι ΤΟΥ. αἰγίη. 11. 1. ΧΤΥ. ΝΟΆΙ, ἱπᾶος Ὑἱτανίδπαθ. υἱέ. 5. ---- 

ΧΥ͂. ΧΥΙ. Ῥτεϑδοχαΐῖβδδο βαπῦ απϑοβιῦ. γ ασχ.  γΟΙπδὶὶ Πδοοΐϊλπῖ ἀἰδίσι μα οὗν 
Ἐᾷ. Β. Αρδμβά. ὠδζ 9.20. ἘΔ. ΤᾺ. Μοχάτηβθη. οί --- 

Α. ΜΜοισίογνγουϊσο ἀθυ Οὐθοῆθη ἀπ Βὔτηου τὼ Κοιπθηδοίθῃ 

Αὐβρθρθαῃ. [οΥ. 8.] 
Ὧϊο Αὐϑϑδῦθη Ὀϑϑϑιο ρθη, ποῦ πὰ ἄθῃ ΒΟ] ου ἄσθυ ορούθα ΟὙΥΣΠ851Θ ἘΠ ΚΊ 5561, 

Βοτιιάθυπ δ δοσομοπᾶθη ῬΗΪΙΟΙΟροι Βονὶθ ΕΥθππ θη (Ἃ685 ΚΙΒΒΒΙΒΌΒΘΝ 
ΑἸτογαταβ, Ζαπβομδὺ σὰ ΖνθοΚοῖ ρυϊγαίου Τιϑκ το, υϑυ ἃ Β1101}.6, ἩΔΟΙᾺ σοταοίηϑϑην νϑσθῖτ- 
Ὀοτίθαι δταπάδδίσοη νοχίαβίθ υπᾶ ἀϊθ πϑαθβύθῃ ΓΤ ἈΕΥΝΝ ἄσχ  ῬΒΪΟΙοΡΊ ΒΟ θα. ἘΥΒΟΒπ Ωρ 
νοενοσχίθτιθ Τοχίθ πᾶ Κοτσαχηθηΐϑτο ρΥὶθο ἔβομοῦ πᾶ Ἰαὐ δἰ ἰβομον, σοι ἀθτ απ 85181]- 
Σροκυᾶτο βϑιύίθα οαονγΥ Κ»,)ῸΣ πίομῦ Ῥουλοκοιομυϊσίῦοι Μοἰβέοσνγθσθ Ὡἀδτσυιθιϑθμ. 

Ι. ΑἸΒΟΝΥ]ΟΒ᾽ ῬΌΥΒΟΥ. νὸὰ δατθη]ο. ΤΥ͂. Πγϑ1π8᾽, Βοᾶθη 566. Ετ ΟΕ ΒΘ π6Β ππᾶ 
2 Ἠρῖο. δέ 1.40. ἅν. ἃ. ΟἸΌΆπ μι, τοπ Βονθτϑ. 23 Ἡεΐο. 

11. Ἰβοκγαΐοα᾽ ῬΔΠΘΟΡΎΣΙΚΟΝ, στοὰ Ν68ΒΚ, “έ, 1.230. 
2 Ἡρῖϊο. ὑ 1.40. Βιίοῖο (ΟἹ 

ΓΠ. ΑἸΒΎΒΑΕΙ ἃ. ἃ. γῦπι. ΠΥΤΊΚΟΤΝ (τα. τί 6}. ν. ἀπβεοβμ!ῖο 9 εἰοῦο Οἴοοτοβ, τοὰ 
Ῥδ781161.), ν. τ Θ ΔΚ ἃ. 3 Ἠσῆϊο. "1.60. 

ὅ. Β. α. Τδαῦηουβ Βομυδυβραθθηῃ ρου ιβομον ἀπά Ἰδὐθι ἸΒΟΗΘΥ 
ΚΊΑΒΒΙ κου παὶὺ ἀθαύβομθῃ οὐκ] σθπάθη Απτπθυαηρθη. [ργ. 8.] 

ΒΘΚαπ ΝΗ ΘὮ σοίομθη βίο ἅϊθβθ Ασβσαρθη ἀδάθπτον 88, ὅλβ 50 ἄιλ5 Βοδισεπίϑ 
ἂοι ΒΟ 16 ἰπβ Αὐρὸ ἔδϑϑθη, οἿπο ἄδθοιὶ αἴθ Απβρσάοβμο ἅθγ ὟΥ ΒΒ ΒοΒ δέξ πη- 
᾿ΒοΥοβιομοϊσὶ σὰ 145θθῃ. 16 ᾿Βαππιατρ οπὐμα]ν ἤαδὺ 8119 ἱπ Βομα θα ρΘΊθΒ θα Θ 
ὝΜοΥΕο ἀθοε Ἐ]ΔΒΒΊβοΟμΘ ΒΟΥ βυθ!] ὁ Ύ. 

8. '“Οτἰθομίβομϑθ Βομν  βύθι]θυ. ΑΘΒΘΑΥΟΒ’ Ῥιοπιθίμοηβ. ψοη, Ν-. 7 601- 
ΑΘΒΟΉΥ]ΟΒ᾽ Αδδπιθαποη. οι Ἡ. Ἐπιροσ. [1915- ὃ. Αὐῇ. οἱ 1.80 2.3ὅ,.. 

8. ΑΗ... νὸν ΤῊ. ΡΙΒ. οὠἱζ 3.95 9.15. ]} --π-- --οπ οι Τι. ομταϊᾶ δ: μά 1.20... 
--- ῬΟΥΒΟΥ. Ὑὸπ ὙΥ. 5. ΤΟ 91]. 4. Αὐϑ,, | ----- ἀϊο Νίοθοι. βὸ5. ΤΠΘΡθθπ. γοπ. Ν 

σοῦ Ν. Υοοκ,οΐπ. ὦ 1.80 2.--ὶ. ὙΘΟΚΙΘη. ὠδά 1.20 1. . ΄. 

Ὀὶθ ἔδξξθιι Ζιοτπ γϑυβίθηθα βίοι ΠῺΣ σορυπάδιθ Εἰχθιη}]479. 



ὅ. Βομυϊδυβσαῦοι τΐὲ ἀοαΐβοποιι οὐ κἰἄτοπᾶθ ΑἩτπ τ κτιτιρθῃ. 

ΑΟΝΟ ΟΝ" ἃϊο ϑομηναδοϊιοπᾶθῃ. ᾿ 
Ν ὀξκΙϑίη. ὦ 1.60 9 
ΑΥΒ ΟΡ 6 5᾽ ΟΊ ΚΘ. ΨΟΛΎΓ. 5,6 7791. 

ὥ. Αὐῆ,, τοπ Ο. Κι ΦΘΏ]θΥ. ὠὰ 3.10 8.20. 
-- ὙΓΟΒΡΟα. ψου Ο. ΚΦ ΘΏ1οΧ. [Τὸ ουρου. 
ΑΥϊδίοίθ!οθ, ἄον δίηδ᾽Τ͵ ἀογ ΑΥΠΟΠόΥ.. ΤοΣ 

Βἰαίονίθομθ Ηδαρίθ] (Κρ. 1--- ΧΤ,.1). 
γον Κα Ἡπᾶθ. υὑἱί --τ. 60 ---.85. 

ΑὐΥίδ 5 Απαβαδῖν. σι Κ᾿ ΑΡ᾿ οΒ ξ. 5 Ἐοϊο. 
[1. Ἠοῖν. Μ, Κατνίδ, οἱά 1.80 3.238, 11. ἨΘΕΗ͂. 
“ἡ 3.258. 3.1.1. μέ 4.00 ὅ.-- 

ΘΙ ΟΑ λιθπ 68". πα 100 ΒΘᾶθπ. 
Ο. Βομβᾶϑδιηϊ ἃ. Ἐπσ. ΒΒ] 8. 
“4. 6.60. ᾿ 5 
ΠῚ, Π 611. Α, α. ἅ. Τ.: ΤΣ ῬΆΛΡΡ. Ἐδάθῃ. 

2 Ἠοῦῖο. “ά 4.580. 
ἩΘΗ 1: 1-ἰ ΠῚ. ΟἸγππίβομπο Ἐρᾶθσει. 

ΙΥ͂. Ἐεθίο Ἐθᾶθ. ὅθ. ῬΒΠΡΡοΝ. 8. Απῇ., 
νοι Εἶν. 148. “ἔά 1.20 1.70. 

- Π. ΑΡΠ.1: Υ. Βοᾶρ ἅδον ἄθιι Ἐν ϑᾶθα. 
᾿ΨΊ, ποία Βρᾶθ.. ροσθπ ῬΒΠΡΡοΟΒ. 
ΨΙΙ. Ἠοσοβίρροϑ᾽ θᾶ ρου. Ἡ 8] τι65. 
ΨΙΠ, Βοᾶθ ἄρον ἀϊθ ἀπσοιθροιημοίΐθα 
ἔχη ΟΠ θστοσθθ: ΤΧ. Ὀυϊδίο Βοᾶθ σοσθῃ 
ῬΒΜρΡροθ. ὅ, Αὐῇ., νσὸὰ Ἐἶχ. Β1 848. 

ο δ 1.80 2.--- 
Ξο 11. ΑΡὲ. 3: Τπᾶϊόοθ. 4. Απῆἔ., σοὶ 

Ἐτ. ΒΙ14Β. “4 1.80 3,9. 
11. 011, Ὁΐϊ6 Βδᾶθ νοῖὴ ΚΎβϑῃΖθ. 

Ἐχ. ΒΙ848. ο( 3.10 2.600. 
Ἑπτὶρί θ᾽ δυβροπδη]ύο ΤνΆρδάϊοη νοὰ 

Ν. Υὺὲ) ΘοκΊοίμ. 
1. Βᾶἅσῃ. Μοᾶοϑϑ. 8. ἀπῇ. “( 1.80 3.3. 
ἘΙ. Βάσοῃ. Τρβιρσουία τὰ Βα ου αι, 

2. Αὐτῷ. οἱ 1.80 3.-- : 
ΠῚ. Βάομῃ. Ὁΐθ Ββοοῦθι. “ζ 1.50 2.--- 
ΡΥ. ΒᾶοΒ. ἩϊρΡροϊγίοβ. ὧδ 1.580 3.--- 
Υ. Βᾶσομῃ. Ῥμδηίθβοη. ὡΐ 1.80 3.9. 

"Ἠογοδοίΐον. δοιὰ ΕΚ. Ανιομ . ὅ Βᾶπᾶο. 
ἡ 1.10. - 
Βαπᾶ 1 ἪΘΙΕ 1, ΒΌΘΝ Τὸ πορδὲ Ἐππ- 

Ἰοϊϊπηρ ἃ. ὕ οσβίομε ἄθοχ ἅδη Ὁ διοκῦ. 
4. Αὐῇ.. “(. 1.80 3.35. 

ψου 

Δ.) 

--ἰ ΟῚ Ηοδ 25. Βυοὰ ΤΠ. 8. Απῇ. 
“4 1.580 3.-- 

-“5Π. ἨΡΗὲδ 1. ΒυοΒ 1Π. δ. Απῇ. 
᾿ α 1.580 3.--- “ 
-- Π. Ἐρδ ὃ. Βυοι ΤΥὔὕ.ς 3. Ατπὴ. 
ὦ 1.50 8.-- 

-- 1Π. Βα ΚΥ παπᾶ ὙΙ. 8. Απῇ. 
ζ 1.80 3.80. 

“- ΕΥὔὕ. ΒΟ ὙΙΙ. ΜΠ|ΡῸῚ 3. Καεῖθιη. 4. Αὐὴ. 
8. 1.80 2.80. 

--ςΥΑ. ΒΟ ΨΙΠ υὌ.ΥΧ. ΜῈ|1|Ε2 Κατίθῃ. 
. 4, ΑὐΒ. οί 1.80 2.80. 

ἨΟΙΙΟΥΒ ΠΙΔ5. οὐκιᾶσῃ σοῖ Φ. 8 ἜΟΘΒΘ. 
.86. Τ 6116. 
611. Οοθδηρ 1-- 4. ὃ. Αὐῆδρθ. 
ὠξ 1.80 32.- . 

-- Τ. Οοδδρ 8ὅ--8. 8. Απὐῇδλρο. 
οὐ 1.80 9.-- . “- 

-- ΠΙ. ἄἀοδδης 9--12, 8. Αὐϑᾶρσθ. 
“{ : , 

8 Τοῖ.. 

21 

γοὶ Ν. 1 Ποιοτα Η1ΠΩΝ., οὐκιατε νοὰ 4, Τὰ Β Ο6 ἢ 9. 
ΤῸ ΤΥ. ἀοθαχρ 18 ---ἰῦ, 8. Αὐῇδρο. 

“4. 1.80 2 | 
---ἷὺσ. Θοεδῖς 11----90θ. 2. Αὐβδαρο. 

τ Μά 1.580 3.-- ον 
- ΨΙ. Θοδδηρσ 91. .94.. ὃ. Αὐῇδρο. 

᾿ς ΓΡοΥρΥ 6.1 
--Ἕ ---- νου ΚῸΟΟΌΠ σ Αὐτοΐϑ ἃ. Ο. ΗΕ 6} ὑπ 6. 

2 Βᾶπᾶο. 
Βαμᾶ 1, ἩϑΙν 1, αθβϑηρ' 1---8. ὅ. Ααϑ. 

“(. ----90 1.80. 
“Ὁ 1. Ἡΐδῖν ἢ. Οοδδαρ 4--ὅ. 5. Ααῇ. 

“4. 1.20 1.70. 
--ἵ δὴ 1,2 Ζιυβδιησηθα ἶπ 1 Βαανὰ 

ὔζ 3.600. 
--1, Ἡροῦς 8. Θοδδηρ 7---9ϑ. 4. Ατιῇ. 

σέ 1.80 3.--- ' 
--1Τ. Ἐοῖν 4. αοδδηρ 10---19. 4, Απῇ. 

“. 1.30 1.70. 
ἐσππι Ὶ, ἘΤΙ͂Σ 8,4. συβδιάσηθη ἱπ 1 Βαυᾷ 

--ΤΠ|. ἨΩ͂ 1. αοδδηρ 18---1ὅ. 8. Απὴ. 
᾿ξ 1.30 1.70. ᾿ 
-- ΤΙ Ἡορδ 8: αοδδηρσ 168---18. 8. Ατιῇ. 

“4. 1.30 1.70. 
--ἰ. Ἠοῖν 1.2 παβδιάτηθιι ἴπ 1 Βαπά 

«ξ, 8.---- 
-- 1. ἩρΡΙ͂Σ 8. οβαιρ 19---91. 8, Απβ, 

ὐὐζ 1.20 1.710. 
“-- ΤΙ. Ἡδῖ 4. αθβδπρ. 22---94, 8, Ατ) 

σά 1.80 2.--- 
-- ΤΠ. Ἡδῖ 84 Ζαβδυλταθὴ ἴῃ 1 Βδηῃᾷ 

“ά. .8.80. 
-----Ἕ -----ἔ - ΑἸΉΔΕσ: 

ἘΓΘΙ͂Ε 1. 665. 1---3. 8. Ατιῇ. 
ἢ. 665. 4-6. 23. Ατπῇ. 
ὃ. 68. 1--9. 3. Ατπῇ. 
4, 665. 10---12. 2. ΑΗ. 
ὅ. 668. 19---τῦ, 2. ΑἸ, 
6 
{ 
8. 

.60. 

80 
10.. 
“0 

. 668. 16--18. 3. Ατιῇ, θ9ῳ 

. 6685. 19---291. “δ΄. 1.50 5. -- 
(68. 22---δά, “ζ 1.80 2.80. 

--- Οθἄγπθοο. οι Κι Ἐπ. Αὐηϑὶβ υπᾶ 
Ο. ἩΠ οπύζο.. ὃ Ββϑηδο.. 

ΒδηᾶιΙ. ἩΘΙ͂ 1. Θοβδις 1---6. 11. Απῇ. 
ὐξ 1.80 3.-- 

-- 1 ΜΟΙ ἢ. αοϑδηρ 1-19. 10. Αὐῇξ. 
“, 1.88 1.80. 

--Ι. Ἡροῖ 1. Θοβδηρ 18---18. 8. ΑπῇΗ͂. 
ἱζ 1.88 1.80. 

-- Π. ἩοΙ͂ν 2, αοσϑδηρ 19---94, 9. Αὐ8. 
“4. 1.40 1.80. 

-- --- ----Αὐπμϑδπρ: 
ἨΘΙ1. 6685. 1-ῶ. 4. Απῇ. “( 1.50 3.-- 
- 2. 665. 1--12. 8. ΑἸΗ͂. “ά 1.30 1.70. 
- 8. 6.065. 18---18. 8. ΑἸὐῇ. “μά. 1.20 1,70. 
-- 4. 668. 19--94. 8. Αὐῇ. μά 3.10 3.60. 

᾿βοκναύοδ᾽ δπδροπῆη]ο Βρᾶσθη. Ὅοη 0. 
Βομπμποίᾶοτι. ὃ Βδπαϑομοιη, “ζ 8.---- 8ὃ.9ὅ. 

1. Βἄμαομοϑη. οτρουῖοαδ, Ἐπδθοχϑϑ, 
᾿Ατοορδρ  ΐοτιβ. 8. ΑἸΗ͂, ν. Μ. 5 σμ ποὶ- 
ἄοτ. οὐ 1.20 1.10. 

ΤΙ. Βᾶπδοβοα, Ῥαδορυσίοαϑ ἃ. ῬΕΣΡΡΙΒ, 
8. Αὐῇ. υἱέ 1,80 2.35, 

Ὧϊ0 ἔοτέθ ΖΓ γοΥΒΘ θη 510}. τ σοιπαθιο ΕΣΘΙΡ]1876. 



Ἐ}] 

Ταιοϊάπ  Ξ ἀπδρον 1 ύο. ΟΠ ἴθι. 
ΠΟ Φαοονλίσ. 8 Βάπδομοη. οὐδέ 8.60 ὅ.10. 

1. Βᾶπαομου. ὕταθπτη. Τίτηοι. Ῥχοχηθίμ 8. 
Ομδήοα. 8. Αὐῇ., νοῦ ΚΕ. Βᾶάτγροε. 
ὦ 1.30 1.70. 

1|. Βπιδομουι. 16 Τ᾽ ούοπ οβργὅομθ, Απ5- 
πον δῃ]θ αἀδιῤοξεοθρτέσμο, ὭΘΥ Ἤδμαι. 
ὡ, ἈΑπυῇ. ΝΑ 1, ὃ0 1. 70. 

ΠῚ. Βϑπδομοι. Ὠϑιποηϑᾶπ. ὭΘΥ ἘΞ ΒΟΒοΥ. 
το ΑΒΒΟΒαυβίθ, οὐ 1.30 1.70. 

Τ᾿ κατβο8᾽ Ἐοᾶρ σοροῖι οοκηδῦθϑδ. 
σι. Βοβᾶδπὺσ. {. 3.95 δι. 

Πιγεῖκου.] Απμοϊορίο ἃ. ἃ. σιΐθο]ι, Τιγχ. 
οι Εἰ ΒΒ ΌῸΟΒ ΗΠ ο1Ζ. 3 ΒΔΟΘΒΏ. δά 4.30 δὅ.20. 

1. Βᾶπἄομοι. ἘΠ]ΘρΊου α. ΤΑτη ΟρΥΔΡΕΘΕ. 
ὃ. Απῆ., γτὸὰ ΒΒ. ῬΘνΡυλΙ11ΘΓΧ 
ἠέ 3.10. ὖ, 60. 

11. Βδπαομβθη. ;:16 τϑ]ϊβοθθε ππα ὁΠ0- 
ΤΊἝΊΒοΘ ὈΙΟΒέοΥ απηᾶ αἀἰο ΒαΟΙΙοΥ 
2, Αὐῇ,, στοὰ ΒιύχΊοσ, ὦ 3.10 3.60. 

Ἀμδλθβ᾽ ἀαβδον. Βοᾶθη. δου, Ἡ. ΕΣΟΒ- 

ψοΒ 

Ῥϑύροι. 2 Ἡρνθ. δέ 8.60. 
Ἱ. -Ἡοῖθ. Ῥχοϊθρουαθηϑ. --- ᾿. σόθθα. 

Ἑδθοβιμθηθβ. --- Τ᾿, σοῦ. Αρσοχϑίοβ. -- 
ψοτίοιάϊσαπας σϑσ. ἀϊθ Απικίασθ σοῦ 
τὐταθύττσθθ ΟΟΥ ἀθιηοκεϑυϊομβθη γ6τ- 
ἔδββατισ. --- . Ἐ. Μϑηθηθοβ. --- ΚΕ 
σορ. Ῥδϊοπ. 8. Απῆ., ν. ΤᾺ. ἘΠΔ8]1- 
μϑίτα. οδ 1.80 2,9. 

Ἡ. Ἠρέ. ἸἘἈθᾶθῃ σοσθὰ ΑἸΚΙ Ἶ 8465. 
Ἐ. σοσ. ΝΙΗΚογηΒΟΠοβ. --- Β.. ὯΡ. ἃ. ὶ οὐ- 
γαΐσθα ἃ. Ατὐἱβίορϑηθβ. --- ἘΠ. ἅν. ἅ. 
ΟἸρϑιμπη. -- ΒΒ. ρον. ἀΐἰθ Κοτηβϑπά]οτ. 
-- Β. ρο5. ΤΒθοχηηθβίοβ. --- Ἐν. ἢ. ἃ. 
ΘΟΣΘΟΒΊ]ΟΉ6ῃ. --- Πὸς, σορ. Ὁϊοσοίνοσι. 
2, Αὐῇδρο, “- 

ὠἱέ. 1.80 2.238. 
ατὄβοιθ Αὔβσϑρθ. ὃ Βᾶο. 

πὦ ΠῚ νουρτ ἴθι. 
1. Βᾷ. Β. ρορ. Ἡταϊοβθμθηθϑ, ἃ σογϑίοβ. 

ψοχίοϊαϊστιοσ σοῦ. ἀϊθΘ ΑἸΚΙασΘ 98. 
Ὁταβύασσοθ ἃ. ψοεξαβδααρ. 2. Απῆ,, 
σοῦ ἃ. ἀοῬδθοτ. υδά 4.80. 

. ΒΊ ΔΈΟΙ Β ΘΠ ΒΡ ΟΥ̓. Βομστρίοι γ οη ΟΕ γι ΟΥοπ, 
1. ΘΘΌ56Β]6 ἃ. ἃ. 

1. Τ᾿ οἱ]. ὉΙΟΥ οὐίοίἀἰραπρετοᾶο ἅ. Βοκγδῦθβ. 
Κυϊΐζον. οι ὕμ τ. ὕσομ. 11. ἀπῇ,, 
σοι Η. Τὴ16. μά 1.--- 1.40. 

11. 611. ἀοχρίαβ. Ὕοῖ 4. Ὁ. Θὰ 5618. 
4. Αὐῇ., νοι Ο τ. Οσοπ. ὑἱά 3.10 2.θ0. 

ΤΠ. ΤΗΝ 1. Ἡοξῦ. Τιϑομθ5. 
ὅ. Αὐυῇ. μά ---τῦ 1.20. 

11Ὶ. 1611. 2. Ἠοῦς. ἘΠ ΡΏτου. οι ΝΜ. 
ἊΝ ομίτνΡ. 4. Αυῇ. 

ἘΡ. ΤῸ. Ῥχγοίΐδροσδϑ. ον ΘΒ 16 
π.- τοι. ὅ. Απῇ,, ν. ἘΣ. Β ὁ ΘἩ τὸ ἃ Β Ἡ. 
ἡ. 1.20 1.10. 

Ὑ. Τ6 1. Βγιαροβίου. ἡ ὁ ἃ. ΗΠ ἂσ. 2. Αυῇ. 
ἡζ, 8.---- ὃ.50. 

ὙΙ. Το}. Ῥμϑθάου. οι Μο  ΟὨ 1 ΦΌὉ. 
ὃ. ΑΥῇ. οἱ 1.ὃβ 3.-- 

ΥΙΙ. Το]. Τὸν Βίϑαῦ 1 ΒΌΟΒ. γο Μ 
ὙΥΟΔΙΧΑΌ. οδά --. 60 ---.90. 

γον ἢ. Τ᾽ 81 Ἶμα. 

[Βἅ. 1 

οι σοῃ. 

ΠΑ αβσαῦθῃ ρου ΘΟ ΙΒΌΒΟΣ ἀπᾷ 1θύοίπἰβομδν ΒΟΥ ΡιβίοτοΣ 

 ῸΝ [ ΡΙ πα  6118΄ δπβο δ. Βιοεταρμίοα. οι Οἷτο 
Βλοξζοχὺ υπὰ Εἶγ. Β188. 6 Βϑπαομοα,. 

1. Βᾶπομδι. ῬΕΠοροθοθα ἃ. ἙΊΤΑΡααΐ": 
πα. οι Ὁ. δίοϊξοτχι, 2. Αὐῇ,, νοὰ 
Ἐπ. Β148. υὑἱ ---.90᾽ 1.80. . 

11. Βἄπομοι. "᾿ϊτηοϊόοιι ἃ. ῬΨΤΥΒΟΙ: Υ ΟὉ. 
Ο Βίοξοσύ. 2. πῇ; νοι. Ἐπ. Β1Δ88. 
ἡ“ 1.80 3.-- 

.11Ὶ Ῥἄπασμρῃ. πημιοτοίδιοκῖοβ α. ῬοσῖκΊθα. 
γοι Ετ. Β188. 2. Αὐυῇ. υἱζΧ1.50 ὥ.-- 

.ἿΝ. Ῥάπαοσμοιη. «Αὐ᾽βυᾶθβ ἃ. Οδῖο.  οΣ 
Ἐν. Β188. 3. Αὐῇ. ὦ.1.20.1.70. 

γ. Βᾶμπασμοῃ. Αρίδ' ἃ. ΚἸθοχάθηθβ. ψ οΣ 
Ἐπ. ΒΙ88. ὑ --- 90 1.80... . 

ἍΙ. Βϑπαόομοη. ὩΤΠΡουαΒ υπὦ Οἀ7]5 
Ουδοοθαβ. Ψ Ὸ: Ἐν. Β1 88. “4ΖΤ«{.----901.80. 

ΒοΡΒΟΚῖο. ὕόοὰκ αυπβὺ. ὙΥ ΟΕ. ἀπᾶ Τ|. 
ΒΘΙ11ΘτΊΩ 8 ἢ. 

1. Το]. Αἴδϑ. ὅ. Αὐῇἕ. μά 1.580 3.-- 
11.᾿ ἘΠοκΚύτα. 4. Αὐῇ. - 4. 1.80 .2.,-- 

ΤῈ]. Αχὐΐσουθ, 6. Ατι. μά 1.80 23.-- 
ΙΥ. --- κῦπὶρ Οἰαΐραϑ. 4. Αὐῇ. “41.580 3.-- 
Υ. ---- Οἰαϊνὰβ δὰ Κοϊοποβ. ὦ 1.290 3.--- 

ΒΡ οεὐμ Ἰοοΐ. σα ταθο86. σοι Ὁ. Α. 
4“. ἨἩ οὔἔσα πηι. δ 1.80 2.-- 

τορύδιομύππι ονπι ΘΟ Υ8 666. 
Τοϑίδταθηῦ, Ἄοι Εἶτ. Ζ611]19.. 

1. Ἐναπροιίτια 4. Μίοδὐ δ 5. 
Ζ29116. 1.80 3,9. 

ΤΥ. Ἐπνδηροιίαση ἅ. ΟΠ ΒΏ 68. 
ὙΥ ΟΝ δ, συ. ὑἱζ 1.50 3.-- 

γ΄. Αγροβίθιρϑβομίοπίθ. ὸπ 8. Ὑ0Ε1- 
ἐδασὺ. οὐΐ 1.80 2,2 5. 

Ἐπηυκγάϊοθ. γὸπ α. ΒόΒιαΘ ας 5. Υ14- 
τ πη. 9 Βδπαομοι. [10 υἹί 1..30. 1.70.1 
δ, 10.80 1δ8.80. ᾿ 

1. ΒϑπαοΠΘη. 

Ὧδδθ Νοῦθ 

θα, Ὁ γ. 

ψοΒ Ὦ. 

6. Ααδδρο. 

ο 90 τὰ σὴ Θὰ δε θοθον 90 τὰ σὺ ϑυ θα τὸ ἐς μὰ 
ἔρρορθο 9. Βάσμη. ἘΠ ͵ δίθαπρ ἃ. Ἡοσ βίος. ὅ. Δτῆ. 

«ΧΟΡ ΒΟΙ5 πα θ δ 518. 5 ἘΠ Ὶ᾽Ὺ ὁ ἩΙΡΤΘΟᾺ : 
. 9. (065. 8., 1.) ΑπΆ.. 

Αὐδραθδ τὰ. Ἀοι  Υ ΠΌΘΟΥ ἅ. Τοχί. 
1. Βάομη. Β. 1. 1. Μ. 2 ἘἸρσανθηῦθξ. 

ἃ. 1 ἸΚατίο. “μά 1.85 1.80. 
ΤΙ. Β. ΤῊ. τΥ. μά ---Ξ.90 1.90... 
ΠῚ, -- Β. --ΝῚ. μά 1.30 1.580. 

--.- - - ἄβδβοιρο. . ΒΌΘΗ τὰν. ἜΟΧΡ τι. 
Κοιιπιοπύδι σούγ οὗ. ᾿ 
ἡοχῖ. Μ'6. ροσβιομββκατίθ. δ --. 90 1.9 
ἘΚοιιιηθεύασ. ΜίΙζὺ ἩΙΖβο τ δ - πὰ 

ἘἸρυτοπ δξοιν. οί 1.85 1.80... ὁ 
---- Κγτορβαῖϊο. Ὅοῦ Τὶ. ἐν δον μος 

2 Ἡρῖνο. [16 “μά 1.580 3. 

1. Ἡοῦι, Βύσῃ 1-Τῦ. 4. Αυΐ 1ᾶ86, γΟΩ 
Β. Βά μοι  ὑΖ. 
Βυο ἡ --- 1. 5. Απῇ. 

-- 

11. 

810 ἔοξέθη Ζιἤθγη νϑυβίθιθπη 510} [ἢν σορυπάεε ἘΧΘΙΠΡ]ΔΥΘ, 



ὅ. ΒΟΒΆΙΔΌΒΡαΡΘα, ταὶὺ ἀθτύβομθη οἰ ᾶτοπ ἄθ ΑἸμΙΘΥ Κα ΏβθΩ. 

ΧΟΠΟΡΠΟΠΝ συΐθοῖ. Θ᾽ πο σμἴο, 
ΒΗ ΘπΒομί ὑΖ. 3 ΗΕ, [46 υ1. 50 2.-- Ἰ 
οἱζ, 8.--- 4. 

Ὶ. Ἠοδ. Βύομ 1- ΤΥ. 6. Αυβ. 
ΤΙ: ΒύΟΙ Υ--Ὑ11. 4. Απῇ. - 

-- ΕΘ ΟΥ Δ 11165. οι ΒΘΡΌ. ΚΌ ποτ. 
6. Αὐῇ., νοι Βα ἅ. ΚΠ ποτ. δ. 1.60 3,20, 

Ῥ. Τιαϊοἰαῖβο μι Ν 

(δοβασὶβ 6 ΘαΠϊοὶ Ποτὶ ὙΙΠΔ υπὰ Ηἰνες 
τἶθον ΥΠ|. γου Α. ΟΡ τ ῃ 5. 9. Απβ,, 
σόοι Β. ὨΪϊπύῦθτ. ὃ ἨδΕδ. 

γ. Θ411Π16η. υἱέ ----.90 1.40. 
1. --- Βαοῖ ΤΥ---Ί. μι ---. 1 1.20. 

ἽΠ. --- ΒΘ ΙΓ τ. ΙΠ ἃ. Απρϑηρ. 
᾿ς , ---.90 1.40. 

----- σοι. ἀδ Β6110 ον! ἢ. οι Α. Ὁ ΟΡ 6- 
ΥΩ ΘῺ 5. δ. ΑἸΗ͂, ν. Β. Ὁ ᾽ πίον. “ώ 3.40 2.90. 

Εἰδοτο ἀθ ογταΐοτθ. ψου Κ΄. ὙΥ. ΡΙάοτΥίῦ. 
δ, Δα.» σοῦ 0. Ἠδυπθοκθοτ. ὃ Ἡρέρ. 
 ' .80.6.3. 

1. Ἐοῦν. ἘΠ ΣΗ] οἱ δ. ὰ. ΒΆΘΗ δ 1.80 3.38. 
11.. -- υδᾷ ΤΠ. ὦἱ 1.00 3.---. 
1. ΒΈΌΟΘΒ 177. Μ΄ Τηᾶϊοοθϑ ἃ, Ἀραίκιον 

ες ας, ΑἸΙΑΘΥ ζατ σοι. δ. 1.80 ἃ 
Ατιϑ ἘΓΟΙ͂Σ ΤΠ Ῥθβομάθυβ Αὐροατποκέ: 

ἩΡαῆς, εἰ ῖοοδ ἃ. Βορί βίου ἃ, ΑἸ στι. 
δ ---.ά 

Ξ--- .-...οόΘὨϑΦ----- ὅ, ΑἼΣΊαρο, γοὰ Αάϊ]οθτ. Τὰ 
1 Ῥαμᾷ, « 4.50. 

ἄρ ΟἸαΥγῖα οτγαϊονῖθαιβ. ΟΣ 
κι νιΡίδονίε 8. Απῇῆ., νοι Ὑ. Εσ16α- 

- τίσι, ὑδέ 8.38 2.1ὅ. 
--- - οτγαῖοσ. ψοι Κι Ὑ. ΡΙίά θυ λ. 3. ἈΑπῇ. 

υἱ. ..--- 9,60. 
-- ραν ϊομοι οταϊοχῖδο. Ὑου Κ. Ὑ. 

ῬΙᾷοτνῖυ. δά 1.--- 1.40. 
-- Ἰβοᾶο Τὶ Κ. Ποβοῖπϑ. σοι Ἐπ. ΒΙ Ομ θτ. 

8. Αὐϑ, ν. Α. ἘΙΘΟΚοάΒβ 61. υδί --- 90 1.80. 

ἄϊν.ἱ Ὧι Οδροϊϊαα. Ἄοῖ ΕΠ τ. ἘΠ οΘΒ ἐϑ:. 
Ὁ, Αὐϑ,, νοῦ Α. Τὰ Ὁ ΘΙ 8χ. ἃ, οἱ ----᾿ 4 ----8θ, 

ΠΥΡῚ δοῦθα ὙΟΕΥΘΒ. ΤΥ, Βτοα. οι 
ΟΡ χ, ἩΪΟΗ ἴθι. .8. Αλῇ., νοὰρ Δ. ΘΌοτ- 
- γᾶ. ὦ 1.80 3.-- 

--- - --νὸο Βυοη. δον Ἐπ. ΒιοΒύοτ. 
ΑΒ. νοὰ Α. ΕἸ ΡΟΣ δ: ἃ. οἱά 1.20 1.20. 

--- Βδᾶδ ἅν. ἃ. πηρουίππ ἃ. ὑπ. Ῥομπερ ἦα. 
ΠΧ ῸΣΝ Β'᾿ τ Πϊομ θτ. 5. πῆ, τοῦ ΑὌ Εἰ θ οῪ- 
μϑτα. οδέ --- τ. 1.90. 

--- Βοᾶδ ἔν ἡατομα. οι Ἡ. Α. Κ οΟΆ. 
ὦ, Αὐῇ., γὸὰ α. Τ᾿ ϑη αρτϑἔ, ὧδέ ----. 90 1.80. 

αἐ------ ρος ὅν ΒΆΠΕ. οι Ἐπ. ΒΟ ἐθ τ, 
ὥ, Ααβ, νοὰ ας δι ἄ στ δῈ. υἱέ --- 15.1.30. 

Βοάς ἔν Βοδύϊαβ. σοι Ἡ. Α. ΚΟΟΘΆ. 
ῷ. Αὐὐῇ, τὸὰ Δ. ἘΡοσ ματα. ὠζ 3.-- 1.40. 

[ 

; ᾿-πΞ ἴω ΤΥ. ιι. ΧΤΙΥ͂, ῬΗΠΡν. πϑᾶθ. 
το Αροϑ λον. ὕοηΌ. ΘὐνπἸπριάι.509.-- 

ἰ ππ-ο Πα 6 ἢ π|8. 

--- οᾶσα 5. Οὐ Πἶπ8. ου Ἐν. ΒΟΉ ὕγ. Ι 
6. Αὐῇ., σοι ἃ. ἘΠ ΘΥ δῃ ἃ. δύ 1..--- 1,40. 

98 

ψοι Β. } Οἴδοτοι θθο Γ, ῬΙδποῖσε, Ὑοι. Ἐ. Κ ὃν Κο. 
8. Αὐϑο, νου α. πη ᾶαρεδέ 4 1.30.,1.10. 

--- Ἐδάδ Ἐ. 1Ιο.. νοι ΒΙομ ον - ἘΡδε- 
Βδτά. 4. Αὐῆ᾿, νοῖ ἩΠΝ Ὁ Η]. ὑ.1.--- 1.40. 

--1.ν.1]. ῬΗΡΡ. Βοᾶδ. γὙ6ι ἘΓ Α. Κ ὁ68Ἐ. 
8. ΑὐΒι, ν. Α. ἘΡοτΒατᾶ. οί 1:30 1.10. 

ΟὟ ΟΣ 
ΓΒ. ΤΠ. α 85. δ, ---.600 ---90. 

--- Βοάθα ἢν ΙΓ Θ]πκ. ἔν ΤΙ δαγῖτπιϑ α. 
Βοϊούδγνδ. οι πτ. ]! Ομ δον. 8. Δπῇ,, 
σοι Α. ἘθοΥΒατᾶ. οἱ ---.90 1.80. 

--- Βοᾶς ἔν Ατομῖδα. Ἄοαι Ἐν. ἘΙοΙμ ἔθτ 
4. Ααῇ., γτοπ Ἡ. Ν᾽ ΟΔ]. υἱί --Ἔ. 45 ---.80. 

ι -πππ ΓΝ ἢ, ΕἸ Δοοι 5. ΟΠ Α. ἄπ ΔΙΘΒΆΪΙ, 
1, ον ΒΌΟΘΙΒ 1-ΤτΙῆῦῃΊ. Μ. Ἐϊπ1οΐν.. τι. Καρίθ ᾿ “Ἱ(. 8.60 4.10. 

πέντ αΒΘΘΥ. ΒΧΊΘΙο. γοι 7. ἘτΘγΥ. θ. Ααθ. 
“ά 3.30 8.-- 

---- ποι] 80 ἀϊεραίαυϊονοα. 
Ἡδίπο. 8 Ἡρέο. - ζ 3.85 8.80. . 

1. Ἠοῦς. 110,1. 11. 4. Απῇ. μά 1.30 1.19. 
1|. --- Τῖρ.111---τν, 4. Αυῇ. {1.065 2.15. 

----- Θαἴο πδΐοχ. 98 Ο. Μ ολβ ποτ, 4. Απῇ. 
“4 ---θ0 1. 

---- ΒΟ 1 βοΙρίομῖα, οι σ. Μο1β ΔΘ... 
4. Ἀτιῇῆ. «δ. ----. 45 

ΔΊΩΟΣ δ. ΕἾΤ ΤΥ 
οἱ --το δ 1.30. 

- δε βπίραυβ 01. οὗ μι8]. γοα. Η. ἩἨοῚλ- 
Βύοίῃ. ὦ 2.10 8.30. . 
-- 6 Ἰοσῖθπϑ. οι Α. ἂπ Μ6581): οἵά 8.90. 
-- ἀο πδύπτα ἄθονπμι. ΨῸΣ Α. αοΟφύ6. 

ὐἱζ ἃ.40 3,90. : 
[-.--]. ΟΒτοδίονμα μἶδ, ΟἸσοεοιΐδπ., ἘΠ: 
ΤΙΘΕΘΡΌΘΗ ἢ, ταλδέϊοσθ ἃ. οθοτθ Ομ βϑἰ81- 
κιαβέθῃ. ὕοὸμ Ο. Ἐπ Τιϑᾶθτβ. 8. Δπϑ,, 
ῬΘΑΣΌ. ν. Ο. οἰ Βοπθιρβ. Μ|Ιὲ ΤῊ ΘΠ 4, 
. 8.80. 

[---ἰ Βείοίο ΟΙσΟΓΟΝ πὰ. 5. ΖροΙ σΘΌ5560}. 
ψοιῦ Ο. ἘΠ 5 ΘΒ τ ἃ ὃ. 1. Ἡ ΘΕ. οἱ. 1.--- 1.30. 

ΟοΥ πο ὰΝ ΝΟΡΟΒ, 51686: Ν᾽ ῸΡ Ο8.. ἷ 

γὸπ Ο. 

2, ΔῈ8. 

1 δασύς Βαυΐπϑ. σοι ΤῊ. Υ ορ 61. 2 Βαπᾶ- 
οθῃ. οδί 4.80 ὅ.8. 

1. Βάπδομοι. ΒαΘΩ ΤΙ--Υ. ὃ. Αὐξῖᾶλρθ 
οὔ 3.10 2.60. 
Βτοι Ι--Χ, Μμη|ιὸ' Κατίο. 
, Αὐῇὴ. “(. 3.35 3.18. 

[ΕΘ ΊΚοΥ.] ἀπύποϊορίο ἃ. ἃ. Ε1. ἄἀον Ἐδπιον, 
ψὸῖ Οὐ 8 ΟΡ . 3. Ἀπ. 4 ἘΠῚ. ἐἱ8.50 ὅ.10. 

Ἡ.. 

1. Ἡοδῦ: Οαὐπ}}1. οἱά --α.- 90 1.80. 
ὃ, Ἡροέυ: Τ1Ρ }1. υὑἱά ---. 60 1.--- 
ἃ, Ησδ: ῬΙΟΡ ΘΖ. ὑί 1.---- 1,40. 
4. Ἠοῖυ: Ονἱᾶ. ὦ 1.---ὄ 1.49. 

ποτα, θὅθα π΄ Εροἄθη. οι Ο.ὕ ΤῸ Ν ἂἷι οἷς, 
15. Αὐῇ., ν. ΟὟ ο18 9} 915. ὠἱζ 3.9 3.15. 

[--- ΑΔΕ] ἃ. ἃ. ρΥ] οι. Ὡγεὶκ χ. Θοσϑι ἢ 
Ῥ. ἃ. Ἐνκιᾶνο. Ἡογχᾶζ. Οἄθῃ, νορ αΥο8Β - 
τὴ δ ἢ ἢ. οδ --- 1. 

---- Βαγοι ππὰ Ερὶνύθ]. οι (ἃ. Τ. 
Α. Ἐτάρον. 2 Αρὲ. [16 οἱά 1.80 3.80.1] 
ὦ 8.600 4.60. 

1. ΑΡο, Βεαύτοε, 14. Ατιῆἔ., ν. Ε. τἀ κι ο τ. 
Ὑ. Ἐίβίϑια. 14. πῆ, ν. α. ΚυᾶσοΣ 

910 ἔϑξξθε Ζ1{{61π| Ὑ ΡΒ ΘΠΘ ἢ 5108} {1} σα ρεδενεῖ θεν ΕΧΘΙΠΡ]ΔΡῈ. 
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ποτα, Βοσθ6η. ψῸπ Α. ΤῊ. ΕἸΣῚ 256}. 
3 Βδπᾶθ. ο“ί. 4.40 5.40. 

τ Βᾶ. ον βόσσαομθη ΒΟΟΘΈΤ, οἱ 3.40.2.90. 
-- Ποῖ βουιαοηθη ΒΌΘὮ ΤΙ. “8. --- 9.ὅ0. 

εὐνῖας, ἂν αὐτὸ οοπαϊία 110 τὶ. 
1.10. 1. ου ΜῸ. ΜῸΙΤΓοτν. 2. Απῇ. “1.50 3.- 

13}. ἃ. ΨψοΣ Μ. ΜΆΙ]1ΘΣ ὠἵξ 1.580 3.-- 
1Δῃ. 8. ΨΟΒῈ Πα θιῬΔΟΒΘτ. 9ζ1.501.70. 
1,1Ὁ. 4. Χὸπ ἘΠῚΤΙ πα ἔθ υ ὉΟΒ ΟΣ. 41.201.70. 

ἼΔο. δ. ΟΣ ἘΠΤι αΘΥΡ Δ ΟΙ ΟΣ, “41.201.70. 
10. 6. οι Ε'. Τα του Δ ΟΏ ΟΣ. “.1.901.70. 
Τὴν. ἡ. ἘΠΙ αὐ τ ἃ ΘΟ Θ.. “41. 

Τὰν. 8. 3 οι ἘΠΤι α ὑΘΥ ΘΟΉ θυ. ὐ{1. 

τὰν. 9. ΨὸΣ ἘΠ ΤΙ α οΥ Δ ΟΙ Θ 1. “{1. 
τι10.10. ΚΣ οᾺ ἘΠΤΙ α ΘΙ ΒΟ ΘΥ. σΧ1. 

11 21. ἡ τὸ ἘΠ--φΦΌΝ δΙΕῚ1:. ὅ. ΑπὴΗ͂. 

201.70. 
401.70. 
201.70. 
“1.20 

«40. 
ψοῖ ἘἘΠῪΝ δ1 1 ῖη. 8. Απῇ. 
1.70. 
οι Ἐἰ. το δι1π . ἘΠ ΤιαῖοΣ - 
ῬΘΌΒΘΥ. ὧδ 1.30 1.170. 
οι Ἡ. ὅ. Μ 1197. 2. Απῇ. ἐδ 1.85 
1.80. 
ψοι Υ,. ὅ. 11 6τ. οδζ 1.90 1.10. 

ψου Ἐ΄ Ἐσ:θαουβαοτυντῦ! δώ 1.20 
1.10. 
ψοῦ ἘΞ Ἐν ἀν βᾶαοτες. ἥ{1. 20 
1.10. 
ψον Ἐἰ. Ἐχιθδοτβᾶρυῦξ 1.30 
«1.10. 

Εὐὸ 29.) ὸι ἘΞ Τι αὐ οΥ ΔΟΙ ΘΤ. ψ{{1.201.10. 
ΤΆ. 30. Λ ὁ ἘΠῚ πα ΘΟ 6 :. “{1.901.70. 

Νορου. ὕομβ ἴθ οιΐδ -δδποονξαβ. 
12. Αὐῇ., γοὰ Ὁ. Βύδη ρο. Μὶ| ὃ Ἰζασίθῃ. 
ἡ 1.80 1.70. 

----- οι Ἡ. ΠΡ ΘΙ Ϊπρ. δ --ο. τ. 
-ο Αᾷ Βιἰβίονίαο Βᾶθχα σϑο. δὲ τιβαὶ 568018- 

χατῃ δοοούάτη. Πα. Οτένη απ. ἘΠΙΟ Ὗ,. 
«ἱ 1.--- 1.40. 

Ον αι πλοῦ ΟΡ 0565. ἌῸπ 9. 5100 6115 
Ὁ, ΕὙ ΡΟΪ16. 3 Ἡδέο. [71ὸ μά 1. 50 3.---- 
οὔζ ὃ. "- 4, -“- 

Ι. Ἠοῦς. ΒυΟΝ Τ--ὙΧ. 16. ΑπὴΗ͂. 
ΤΙ. ΒΊΟΣ Χ---ΧΎΥ. 14. Αυῇ. 

----- Τλείοσπα Εῦτὶ ΥἹ. οι Ἡ. Ῥοέοστν. 
ῷ Ανἰοπσοη. ὠδά 8.60 4.80. 

10.9.9. “11.390 

14.938. 

Τὴῦ 94. 

1 0.25. 
11.26. 

71.10.27. 

11Ὁ.38. 

χ. Ανὸ. ἸΤοχὲ ἃ. Κοιημιθηΐασ. 8 Αὐβ. 
ἁ 2.10 8.30. 

Ἴ. -- Ἀιυῖδ τὰ οχοσοῦ. ΑἸ Δ σαπσοι. 
8. Αὐυῇ. μά ----90 1.80. 
Θοάϊοιιέθ τὰ. ΕπσΊδαῦ. ἔᾶτ ἄθπ 

Βομαϊσθῦσ. οι Η. αἀπιεβοτ. 1.580 2.--- 
Ῥπρρᾶσγὶ ΤΡ η1]Δλο. ῸΝ 516}061185 π. ἘΠΟΚ - 

εὐθίῃ. 6. Αὐυῆ,, ν. ῬΟΙ16. ὑἱίά ----τ8 1.30. 

201.10.; 

Αὐδρᾶθροι ρει θομίομοΣ πὑπᾶ ᾿αίοἑ ἰβοῖον ΒΟΗ τ διθ θ! του. 

ΡΙδυῦπθ᾽ διδρονη!θ Κοπιδᾶΐθη. Ὑοπ 
ἘΠ. ὅ. Βτίχ. 4 Βάσβηυ; “. ὅ.-- 6.80... 

1. Βἄομαι. Πυϊπασησηαθ. 4. Αὐῇ., τνὸπ 
- ΜΞ, ΝΙ οαΘ θ᾽ ὦΧ1. 901. 40. 

ΟἾΤ. -α φρενί. ὅ. ΑπΗ. “{61..--- 1.40. 
11|, .-- ῬΜΘηδθοΙχαΐ. 4. Απῆδρθο, γόοτι. 

ον Μ.ο Ν θυ ΘΥ ΘΖ. ἱδ.1. “-1.40. 
ΤΙ. - ΜΊΤΟΣ ρ]οχίοβιβ,, 8. ΔΌδΒαρο. 

ὔζ 1.80 3.80. 
ῬΙλεΐπδ᾽ ἃ. δ. ἀαβροονβηϊο Βυῖοῖρ. 

Α. Κυθιθοι. ὑδ. 1.580 3.--- 
θυ ΠΠδηΐ ἰπδύϊαξ, οτδαῦ. ΠῚ Χ, σὸπ 

ασ. ΤΟ. Καιᾶροτν. 8. Αὐῇ,, νοῦ α. τ ροτ. 
ὅ{. 1.--- 1.40. 

ΒΑΙΠ πὶ Οὐρὶ 0611. ΟΔΕ1,, 591]. Τπρπσίμ., 
οταῦί. οὐ ορὶδίῦ, οχ εἰδίοτ δ. ὀχοσχρύθρ. 
οι ΤῊ. Ογρίύχ. 8 Ηοῖο. μά 3.05 8.20. 

1. οι: ΒΟΙΙ σα 111π86. μι --- 80 1..--- 

ψοΩ 

1. --- ΒοΙΪππι Πιρπγ ἴηι. οί. 1..-- 
[1.40. 

ΠΙ. -- Βοᾶρῃ π᾿ Βεῖθῦο ἃ. ἃ, Ηϊδιοτίοπ. 
οὐ, --α. 45 --δθ.ι 

προϊδηδ᾽ Ηϊδοτΐοπ. Ὅου Κὶ ἩἨοτδ ΘῈ. 85. 
2 6116, οἱ 8.90 4.88. 

1. 1611. ΒΈΆΟΘΩ Τα. 11..4. ΑῸΠ. 1.80 2.9. 
τ. ΒΘ 1Π1|--ν. 4. Αὐξίαρο, νο 

ὙΝ. Ἠονδθτϑ. οί 2.10 2. 0. 
--- Ἀπ πδῖθη. Ἄοη Α. θυϑοσθ 1. 2 Βϑπιάθ. 
"" 5.10 2.80. 

Τι Βαπᾶ. 3 ἘΓοῦ θ : ΒΆΘΕΙ. ΤΠ. ΒΌΘΗ 111--Ί, 
θ.Αυῇῆ! ν. Β ὁ ΘᾺ 6 τ. 76.1.50 .---- 
2 Ἠσέιο: Βυσθα ΧῚ- -ΧΤΙΙ. Βυοἢ 
ΧΙΥ---Χ ΎΙ. 4. Αὐῆ, ν. ΒΘΟΒΘα 
90 “έ 1.85 1.78. 

- Λρυῖθοα. Ὑὸπ Α. σϑοροε ὅ. Απῇ. 
οζ. ---. 60 --.90. 

----... ὔἀξαϊοραβ. ἄθ οταϊοτίνυβ. σοι 6: Αι“ 
ἄτοβϑοι. 8. ἀυῇ. οΚὶ ---α.90. - 

“--- θδογπιδηῖδ. Ὁ ὁα ἘΠ Ὑ ΟἹ ἢ. “41.851. τῦ.. 

11. 

Τοχθαξῖ8, δπβα θυ 106 Κοπιδάϊοτι. γα 
Ο. Ὠ ξίϑεζκο. 

1. Βϑτιάομθῃ. Ῥμοσιηΐο. 8. ΔπὴΗ͂., νοῦ 
Ἡδαϊ]οτσ. μζ 2.40. 2.90. 
Αἀοΐρμοορ. 3. ΑἸ, ν. Καυθσ. 
“4. ἃ.40 3.90... 

γοΥσῚΝ Αϑποῖάθ. σου Κ΄ ΚΡ ῬΘΟ5. 4 Ἠοζίο. 
1. Ἡοῦν. ΒΈΌΘΩ Τ---ΤΤΤ. ὅ. Απῆ. “{1.201.170- 

1Π 

11. -- δΑΡύ. ΒΌΘΆΤΙΨΥ,Γ, ΥἹ. 4. Αὐυῇ νοι 
Ἡ,. Ἂ ὅση 1. 76 δά .----. 60 ---.80. 

ΤΠ. -- Ῥυρῖ ΤΥ -ΟῸΙΊ (4. ΑΥ8.} πὶ 1 Βαυᾶ 
"") , 

11. --- Βυο ὙΗ--ἸΧ, 8. Αὐῇ, ὠδά 1.20᾽ 
1.70. 

ΙΥὦ. -- δ᾽. ΑΡὲ. Βυοι Σ, ΧΤ, ΧΙΙ. 8. Αὐῇ., 
νοπ Μο ΕΙΟΚΘΊΒΟΒΘΣΘΣ. ᾿ 

ΙΓ. -- Βυρὴ Χ-- ΧΙ (. ΑΒ): ἴῃ 1 Βαπᾶ. 
ἡ. Ὡ,--- 

Ὧϊ0 ξεϊίθη ΖΙΠθγη γουβίθηθη 5'0}} ΤΡ σοβιεπεῖθπα ΕΧΘΙ} 1808. 



Ό. Βομαμθχέθ. --- 7. Βομαϊ!ογαυθοθῦθῃ. 

6. Βομαϊξοχίο ἄον.,ΒΙ Ποὐμθοα Τϑαθπουίδπας, [θγ. 8. ρ6}. 
-- 1ὴῖ9 Βομαϊξοπκῦθ ᾿ᾶον ὙΒΙΝΙΙοΊΒΘο8 πα ΒΡ ποτίθη δ -Ὀἰούοι ἐπὶ ΠΕΡ ΣΙΓῊ 

ΠΥ̓ΓΙΕΤΕῚ Απδβυδίύαπρ Ζὰἃἡ ΜΟΒΙΓΘΙΙΘΙι Ῥσθῖβο ἄθη ζνθοκοι ἄθὲ ΟΠ α]6 Ῥοβομᾶουβ 
Θη Βρυθομοιιᾶθ, ἐπὶ Ἰκοῖπον ὙΥ οἶβθ ΔΌΘΥ ἄθτ Τδυρκοῖὺ ἄθ5 ΤΙ ΘΗ ΘΥΒ νοσρυοὶ θη ᾶθ, ἀπγοσκῆτχζίθ 
'ιια᾽ παΒΒΊΖΙΟΒ6 Τοσίθ. 8516 σϑρθῃ ἄβϑῃθυ δἴπϑῃ τι Ἐσὶβομον ατυπᾶϊαρθ τυβοπᾶθῃ, ΔΌδΣ 
8116Υ Ἐαὶ δόμα ΖοίομΘ. 516) Θπἐμϑ! θη θη, ἔτ. ΞΘΙΉΘΙ ᾿ΠΉΘΥΘΙ, τΥ10 ἄπ βθσθῃ (ϑβύδιἑυσε: 
ὙἹΘΏΘῺΣ τ ἢ 810 1160 }8}9 Θοβίομύβραπκὺθ πάτα Αὐϑάτθοκ υεϊπρθπᾶθῃ ἡ 1 δτοπ᾿ Τοχῦ. 
16. Βομαϊίοκίθ θα ϑιθα 15 Βοῖσϑοθα οἷτο ἘΠ π] οἱ ας, αἷἰθ ἴῃ ΔΡ118Β ΒΙΕΓΙΡΟΣ ἘΓΟΥΤΩ 
ὅλ5 ὙΨΙΟΒυϊρϑίθ ρου ποθ πη ἀπ ΟΣ Κο ἄθε ΒΟΙΥ  ΕΒΈΘΙΙΟΣΒ, ΒΟΥΙΘ ΡΟΥ 580} - 
110 ἴτὰ Ζιυιβϑιτ θη ϑτιρο ὙΝ 5 ΒΟΉ ΒΒ ΘΥΘΒ Ὀϊοίθῦ; ΤΟΥ ΘΥ ΒοβθΌθηι θη 115 Ομ ΤΠ 8118 - 
ἀροτδιομί οἂου Ζοίυτ 8 901 (39 ἄοσοῃ Κοίπθ Ῥἰβροβί ϊοιιοα) ΒΟΥΪΘ οἷτι Ν᾽ ΔΙ ΘΙ Υ ΘΥΖΘΙΟΘὮ - 
Ἀ15,) 85 δύβοῦ ΒΘορσΥΒΡΙΪΒΟΒΘΩ πα ΡΟΙΒΟΏ ΘΙ 81. 6 ΔΊΊΟΒ ΒΒΟΒΊΙΘΗ πιἱομῦῖρθ 
Αὐϑᾶτδο]κθ οεἑδ10, ὍθΖ. Κατ οὐ ΕἸ νί. , 

“Ὁ 

Οδοϑασ ἀθ Ὁ6110 ΘΠ 60. ου 5. Ἡ, 5 ΘᾺ τὰ 1. 1 Βα Ππεὲβ 5 ἀτεασέμαι. Ἐτίορ. γοα ΤᾺ. 
δ, 1.30. ᾿ Ογρίϊχ. υδί ---.80. 

Οἴδογον ΘΑ παν. Βοάρη. ΒΩ σ π νν. ΒοΙᾶθβ ζυβϑιρσαθηθθ}. ἐδ 1.320. 
ΜΑΊΙ1οτ. δή. ---ςδὅ. 

ΘΟ ΘΠ 68᾽ ΠΟΤΕ ῬΗΝΡΡ., Ἰβοᾶοι." ψοι 
ΤῊ. ΤῊ ΔΙ ποτα. ὑ. 1.--- 

᾿ Ἠοτοάοί Β.Υ--Ἰ ΠΞ. Ἄοπ Α. Β σἰ ἐδ οὮ. οἱ 9.-- 

---- βιοΕᾶο ἅν. ἃ. ΡΟΧΡΘΡΘΕΙ͂. ἄο5 ὅπ. Ῥοπι- 
τροῖπβ. ψοῦ Οἱ Εἰ. 7. ΜΔ 1161. υἱί ----0. 

--- Βροᾶο δῆχν Μ10. γον. Β'. Ὑ. ΜΓᾺ1196:. 
ᾷ ---οδῦ. 

«Ἀορᾶο τ ΑΥ ομιΐδβ, οι ΟΝ ἃ 11... 
“Ἱ, -ττ 40. 
ἀτὸ Ἐθᾶθα κ6 8. ὙοσΊοΒ. 17. Υ. γοι Ὁ... 

. , ΜΌΙ1οΥ. ὑζ: 1.-- 

Βοχᾶν. γοι α. Κτᾶροτ. 

γῆι Β. ΧΧῚ-- ΧΧΤΙΙ, 

᾿ψ. 1.80.. ̓ 
ψου Μ. ΜΆΤΙ :. 

1 γβῖλδ᾽ διδθόν. Βοάθπ. Ὅὸὰ ΤῊ. ΤῈ α]- 
Ὁ ϑέτα. “ζ 

Τππκγάϊάον Β. ἽἼ-πη. γοπ 5. Υ 1 ἄτα δὴ ἢ, 
24.1.80. 

Ἑϊαδοῖτ: ΒΌΘΙ 1, ΒΟΟΣ ΤΙ. 19 ἀπ 1..-- 
---- Β. ΥὙ1---Ὑ[1, νου 85. νιάτα δ ἢ τ. 
ἡ 1.890. 

ΧΟΠΒΟΡΒΟΙΝ ΠΆΡΕ Ϊδ. γοι Ὑ-. αοτ 01}, 
3, Αὐῇ. 4. 1.60. 

“{{. 1.60. --.-ὄ -- Ῥυρ τ ΤΥ, ὑἱζ 1.10. 
ΝΑΙΠιδίν ΟΔΕΣΠ ΠΥ, γοτβοεννδσιαις. ψοι  ------ οι Ο 16. Ψψὸομ ὙΥ. ΟἸἸΡοτί. 

ΤᾺ. Οντἱὐπ. υδά ----ὔδ. οἷά 1.10. 

1. Β. 6. Τοαρποιβ βομδ]οταυδραῦθῃ στίθ ἢ. ἃ. 1αὖ. ΘΟΒ ΒΕ 6116 .. 
[θτ. 8. 660.] 

Ζοᾶοα Β ποθὴ σου 110 πὶ 8 ἨΗοῖίο: 

1. Τοχὺ οπύμᾶϊ ἀΐοβοα ἧπ ΡΟΥΘ! ΘΟ] θἄθταηρ, τοῖν Τπ}} 8} 858} 58 ΘᾺ 
ἄροχ θη Ἡϑαρ θβομηϊ θη ππᾶ τὰ Βαπᾶθ, πορϑὺ ἄθῃ Κατέθῃη ὑπ ῬΙἌπ θα; 

ῷ, Ἡ ΒΙΟΡ ὀμίμδ! ἀΐθ ΖπΒϑτλτη θη ΘΙ] απ ρθη, ἀΐθ ἀϊ6 Ὑουοτ ππρ' ἄθσ 
Το Κύ το υπίουϑι σοι Βο]]θα, πορϑὺ ἄθει ουϊ τι ουνᾶθυ Κίσσϑθη πα ΑΡΌΙ]ἀσηροη; 

8. Κομιοηύδῦ οπὐμδιῦ ἀϊθ ξουυϊάπξονάθη Ἐ ΥῚ ἃ αὐ θεαπ σθτι, ἀϊθ ἀϊο γον οτολθ πῃ 
ΘΙ] ΘΙ ΘΒ ΘΙ 0116. 

οἱ. 8315 ΕΥ̓ σ πρὸ δ ΟὮ σιιβδχοταθηβονατιᾶθα, ΟΣ Β 10}. 

16 Βδιλταμ 8011] τ 1Ὑ] 116} 9 » ΒοΒαΙ τα ΒσΦΡ 61" Ὀσηρθιι, ἀϊ6 ἄθαι 86- 
ἀδτξιηΐϊθθοι ἄθσ ΒΟΒ 16 ἴῃ ἀΐοροχ ϊοδίσπρ ἰπ ἀοὲ ἩΠΔητλομύπαπ  ττῖθ ΟΣ Α 8 - 
ΓΑ ΧΕΙ Θμ θ᾽ ΘΒ ΘΕ ἸΓΟΤΆτη θαι, ΜΌ]10Ὰ,) ἵπ ἄον Θοβία!ππὴρ ἀ65. Το πθβ’, γῖθ ἄθ᾽ Εἰ δεθαμρ 
ἄον- , Εν κιδιυπ ρθη“, ἀΐθ ΒΟΝΘΒῚ Απτιθυκαπρθῃ 818. Ζ Ὁ85 8 χῃ χη ΘῺ ἐδ 585 απ ρ 6. 
Ὀϊούθη., ἔθσιθυ. ἀσσ ἢ ἄδϑ ψοχϑύβπαπιίβ ἔδεδοτμιᾶο Βοίραθοη, ψῖο ασίθα απ 
ῬΙᾶπθ, ̓ ΑνοΠἄσπροα αρα Ἰείσζϑαι. 

Ὧδ8 Ομαζδακύονϊβοϊθομο ἄθγυ Βϑδιητα]απρ ἰδ ἄλθ σΖίϑι θουσιβίθ Βέσοθθα ΒΒΟΒ 
ΟΥ̓ΡΘΒΙΒΟΙΆ ΘΙ ΑὐΣδϑα ἄον Τ᾿οκύδτο ἀυτοῦ 4116 ΚΊΔδθθε τι π8ὸ} Ἡ ΘΡαπΡ π ἃ 
Μοτγννοχύαηρ ἄθτ Το] τ ϑ 80) ἄθσ ἱπΒ} Π]}]Θῃθπὶ ἀπᾶ ΒΡΥΔΟΒΊΘΗΘΩ Βοῖΐο δῖπι, ἀυτοὶ 
ἘΠῚ 1 ἀϑὺ Τιοϊθπηρ, ΕἸητα υἱοῦ ἂθν ἘΓθΥυ ΘΒ ΘΌΘΥ ἱπλ΄ ὍὌϑαΖθα ΠῚ 81ΠῸΣ 
ΒοΙιδδυδηαϊ σι οἱῦ ἰτπὰ ἘΠτισοίμθι, τυὶθ βῖθ ἄθγοιι Νῖηθυι νϑυρᾶτροι, πᾶ θεπΒῦθ 8 Βο- 
τὰ μ 6.) συ ΚΙ απύθ5 κα νἰϑέθπ, βοίϊϑηρ ἅθϑβ᾽  ϑυϊθθθιβ.. 

ὉΪ9 ξοξέθε ΖΙότπ, σοΥβίθμθη 510} τ σοί θ π ἘΧΘΙΩΡΙΆΤΘ. 



98 ΙΑ αΒθαΡθα οΥ ΘΟ ΊΒοΒον πρμᾶ Ἰαῤθι ἴβομου ΤΣ ΤΗΝ Ἃ 

ΖιοϊππᾶΖουθοκ ἄθν Αἀϑσ ἂν 6 Βἴπᾶ, ΒΟ ΤΟΒῚ ἄδη Ἐοτυβομτῖτὶ ἄου Το Κιῶχο 
ἄυχομ Ὑ ὀσυϑατησατιρ ἄου ζοϊχϑαροπᾶθη ππᾶ πἰπιεΐοβδα Ἡ]ϊπἀούχῖββθο χὰ ΘΥΙ ΘΙ ΘΒ ΘΙ, 
818 ἄἅϊο ΒΙσαθίομβπαπρ ἄθ85 ἩπᾶΖίθ165 ἄστομβ ἘΪΠΠ ΟῚ ΟΗκοὲδ ΟΣ Μοίμοάθ πᾶ 
Ρ᾽απνβθῖρθ γοσμνοεύσαμπρ ἀδΓ᾽ ἜΥρομΐδ80 Ὁ Β᾽ΟΒΘΣΒ., 

ΝΜ ρΟΒ᾽ ΠΙΘΡΘΙΒΘΘΒο χοἰ πη θη ἴπ ΑἸΒΎΓΘΒ]., 
νοι Β' ἃ σσιθυ. 

1. Ἰοχέ, 4. Αὐῇ, ἍΜ. 8 Καγίϑῃ. υἱί 1. 
. ΠΡ ΒοΙ, 4. Αὐῇ, 
ΕΠ ΑΒ ΙΔ. 1. Τοχύ. 

υἱέ, 1... 
ῷ, οχποιῦ. ὃ 

ὠἱζ, ---ς99. 
Ολοϑδτβ ΘΠ ΒόμοΣ Κυΐορ. σου Ἐ ἄρα θτ. 
1, Τοχῇ, Μ' 8 Καγίϑῃ, βονυΐθ 8 ῬΙἄμθῃ τι. 
ει 8 ΑὉΡ. ὁ. Τοχί. ὅ. Αὐῇ. μά 1.80. 
2, ἘΠῚ ΒΒ οὕ, 4. ΑπΆ. 
Δ ῃν. ΑΡΡ, ἦπα Τοχ., 

. { 1.830. 
ὃ, -Ποιαμιοαῦ, 4. τῇ. 

| 9.8. Ἐκ τ ππρθη. 
ΑΗ. ̓  9. Αὐῇ. “6. 1,40, 

9,4. ἘγΚΙδυπ σοι. 
8. Αυϑ. μά 3.40. 

ἤ Τοχύ Β. Μ. ἙηνἸοίια. ὅ. Δπαῇ. 1. 2.---- 
Ὅδσι οιιπαθεΐδι. 4. ΑὐΒ. μ(. 1.60. 

Βα ρουκτίορ. ψοῖὶ Ἐ ἃ στ. 
1, Τοχί. ΜῈ ἃ Κατίϑῃ. οὔτ 1.00, ν᾿" 

τὐνῖπϑ, Βδιμίβοηο Θοβ ὁπ 06 ἔπι Απδσαξθ. 
Ν.)). ἜΔθπθι. 

Τ.- ϑι σοίθο ρα πίβοβο Κτίορ. 

ἃ, Τοχί. 9. ΑἸΗ.΄ ΜΠ 8 Καγίθη. υά ὃ.--- 
ὥς ἨΠῚ ΒΗ ΘΡΕ. ζ. ἃ.---: 
ὃς Κομδηΐίδν,. 2. ἘΠ ῖζο, 76 «Κὶ 1.30. 
ἽΠ. Αὐϑν 8} δ8π85 ἄορι 1. θ οΚϑδᾶϑρθ 

1. Ταχύ. οἱ 1.40. 

ψοτικανχίθ ΑἸ ΔΩΙ 5 αἀθχ 1. ἃ. 
8. Ὁ 9Κ ἃ 9. 

1. Ἰοχύ. ά 2.-- 

Ονϊᾶς ΠούδμοΥΡ Ό56 ἰὼ Απβη 8}}. ὙῸᾺ 
. ΣΟΙ ΘΙ Βο ογθϑτ, 

1. Τοχί. ὃ. Ατιῆδρθ. 
ὡ ἨΠΙΒΒΟΙ͂Ρ, 3. ΑὐΉ. 

ΝΜ. ΑΡΌ11α. ἴτὰ "ΓΕ οχῦ. 

οἷζ. 1.40. 
9. Κομιοπί. ὃ. ΑΗ. 

οἷ, 1.40. 
γόνου ποῖ. 3. ΑἸ. βἰο Κ ἢ. υἱ--- 50. 
} Τοχὶ Β. ἍΜ. ἘΠϊπλοῖΐο. ὃ. ΑἸἢ, 6 1,0. 

Ὄδσα Κουιπιραῦαγ. 8. ΑὐΗ, υἱέ ΠΥΙ͂Ν 

σέρογον δε Πμᾶγ. Βοᾶσα πὶ οᾶρ ὧἀθ ἷπι- 

ἡ 1.50, 

8. ΕΥΕΤ στῆ σδμ. 
ῷ. Ατῇ, οἱ 9.20. 

ρΡόχλο. οι 5 ὑθ σι ἃ ἨὩ. 
1. ἤοχύ. 9. Αὐὲ]αρο. ΜΠ ΤΟΙ ἃ. 

8 Κατίθῃ. οί 1.10. 

φ, ΒΠΠ ΒΗ. υἱ 1. 10. ῶ " 

ἃ. οι θη ἔδυ. 5,8. - Ῥεμλῦσαμξ 8561. 
8. πῇ. υἱ - .80.} “ . 
ἢ Ῥοχὺ Ἐ. Μ΄. Ἐϊτ]οδ. 9. Αὐῇ. ὦἱζ 1.88. 

Ὥκξσα θη ύαν, 8. ΑΗ. «0. ---ὄ.8δ0. 

--- Βρᾶο ἢ, 8. Βοδοΐπα τι. 66 Εν ΑΥ̓ΘΒΪ ΑΒ 
ψοπ Ἡ 8 561].. 

1. Τοχῦ. υἱ --80. 
8. Κοιμιοηΐεν. ΜΙ ἘΣΗΙοἰνιπρ. οἱ, ----.00. 

Οἴδοκοβ Οδίο. χαδῖον ἄθ Ἑοποοδαύθ. 
ὙγρΙίβοπ 615. 

1. Τοχί. 9091} σοι. ὑἱζ, ----. δ 
ὃ, οπιπιοηΐαῦγ. δ 61 6 ΕΒ. δ -- 50. 

----- ΑἸΒΎΓΔΒΙ ἃ. ἅ. ῬΙΜΊΟΒΟΡΆ. ΒΟΒγ ύ6ῃ. 
γοι ὙΥ ο1Βθῃη 615. 

1. Τοχύ. μά 1.60. 

[-ἰ Δαθδον, Βυῖοῖο ἃ. ΟἸσογο ΐβοπον Ζοίί. 
γοι Ὁ. Βετνᾶν "ἢ 

1. Τοχί. Μμὼ1) Κατίο. μζ 1.80. 
Ὡ, ἨΛΙ ΒΟΥ., 5061} ρ68. υδί ----60. 
2,8. Κοπιμοπύαν. ΜῈ|ὺὴ ἘΠη]οιαπρ. 

ΤΙ. ἜΓοΙ͂Ρ: Βυῖοῦ 1-. -61. “ᾷ 1.80 3.90. 
ἯΙ, Ἠοἕ: Βυϊοῦ 62---114, “{.1.60 3.--- 

ΒΑΙΠι δύ. ΟΠ μγ, Ὑουβομ τ ὅσπερ. Ὑοη 
ΝΘ στα ἃ Β Ὡ. 

1. Τοχί, Μ͵|ὶ Καχίθ. μά ---70. 
2,8. ἘγΚΙδγθσοπ, υἱί --α. 60." 

Ταοῖῥαδ᾽ Ἀπ θη ἢ. πᾶνε. π. ἃ. Βδξδγοῦ- 
αΐβίαπα ἃ. Οἰνὶἶν. Μόου. 5 9 5 τὸ ἃ Ἀπ. 
1. Τοχί. Μ|ὺ 4 Κατῖθῃ ἃ. 1 Βυδχατϊούθἕθι. 

“ἡ 3.39. 
ἃ. οι θην. ἀ{. 1.40. 
Αὐδσϑθθ 1π 3 ὙΤΘΙ]θα: 
1. πη. Β. 1---Ὑ1. ἃ. ΤΤοχ  . 

Ὅ. Κουίτηθ ἐὰν. σέ 1.-- ὶ 
1. Απη. Β. ΧῚΤ- -ΧΥΊ. Ἡϊβιοσίθη Β. ΤΥ͂ΡΥ 

᾿ -- .80.. 
111. Ζοιυὐδῖο], Νϑιαθηνϑυ, τπιἪ Καζί,, Ζ. Ὀϑϊᾶ, 

ΘΣΙΘιι. ᾿»κ -80. 

ὙοΥοὶθ Αομοῖᾷθ 1. ΑἸ τ. 
ΒΟΆΘΥΘΕΙ, 

1, Ῥοχί. 

᾿ ΜῸΣ 

οὐ 1.-- 

Δ ὸὰ ἘΠ16Κ6]- 

ῶ. Αὐῇ, Μ|Ιὺ Κασχίο, ὠμά 1.40. 
θ.7ὴ 2,3. ἘγΚΙ πη 56. 

ὃ. Κοπῖμι. ἘΚ Το.) “ὦ ἃ.-- 
ΗΙ| Ἑοχὺ 8. ΜῈ} Ἑϊο]οϊζυισ. 
᾿ὐά 1.60. ᾿ Ι 

Βοταύΐι5, ἀοαϊομὕο. Ὑ. Κὶ ΘᾺ τὰ τὸ 61} 6} δ. 
1. Τοχί. Μ7ῤ Ἰζατίϑ τι. ῬΙαη, οί 2.-- 
8. οι. οί, 1.60. 

ΜΕ ἙΚαγίο. 

ΧΟΒΟΡΉΟΘΙΗΝ ΑΠΕΡΆΝΙΝ . ἀπ ὕῸΣ ΚΒ ΟΧΟ . 
1, Τοχί. 4. Αὐυῇ. Μ͵ι Καθ ἃ. Ῥιδπρα 

ἦα Ῥοχὺ. οδά 1.8θ. 
, ἘΠῚ ΙΗ οΥ͂, 3. ΑἸῇ.᾿ 
ἍΜ ΑΌΡ. 'ὼ Τοχύ, 
“4 --80. 8. ἘγκΚΙγ πη ρθη. 

5. Ἱκοτιπιθεῦ.. 8. Αὐϑ. [ 3: Δυῇ. «6 1.80. 
“. 1.40. 
Ἢ Τοχῦ Β. ΜῈ Βϊηϊοῖς, 4. πῇ, υἿ 5... 

Ὥδου Κοιμπιθηύδε, ὃ, ΑῸΗ. (1.40. 
Υ γοΥ ὕπο. ὑἱά 1.90. ᾿ 

θο ξεῖξενι ΖΙ ΟΠ Ὑουβύθ θη. 510} [Ὦν σοβεεδιμθ ΕἸΧΘΙΙ}]ΔΥθΘ. 



ἡ. ΒοΒ Ιουδα Όθ ΠΕ. 

ἙΟΒΟΡΟΩΝ ΠΕ ΙΘΗἶ κα ἔπ ΑΠΒΎ ΔΕ]. 
᾿Βοότοῖ 

1. Τοσχὲ, 2, Αὐῇ. ΠῚ Καχίθ 
εἰ ἅττα Ῥρχι, οἱ 1.80. 
διὰ. Ἰοιμιπεοε τα. Μὶῦ Ἐϊιϊοίδατρ. οἱ 1.-- 

τοῦ ἸΘΙΔΟΤΆΒΙ θα. πὶ ΑἸΒγ8}1. ὙῸπ 
Βδδίροτν. ἢ 
1. Τοχύὺ. υἱέ 1.--- 
ὃ. ἈΟΙΘΗΔΥ. δύϑὶ ἢ σοῦ. οἱ ---. 80. 

νοι Ἡ ΘΈΚΘ. ΠοιποΓ. 1: Θάγββθο. 
1. Τοχύ. 2 Βάομῃ: ΒΒ. 1---12, 8. Απῇή. --- 

Β. 18-24. 3, Ατῇ. Μ|οΟ ὃ Καχίθῃ. 16 
οὐ, 1.60. .---- Β. 1--294 11 Βαπὰ μά 8.39. 

, ἩἨΠῚ ΗΟ. 2. Ἀμῇ, 10 Ζϑ]ν, ΑΌΡ. 
ο. 

8. Ἰζου πιο τ Υ. 8 Ααβ. 2 ἩοΣῦθ. Β 61} σοὶ. 
90 «(. 1.--τ. Ζα5. ἰπ 1 Βἅ. σοῦ, οἱ 1.80. 

᾿ Τα αἰ βδουβίοηῦ (αν. αἰτοῦ) υἹά, --- -εθῦ. 
--ο.ΦΨ τι: ΠΑ. ψολ- ΓΘ ἢ ΚΘ. 

1. ρχί. 3 Βάομῃη.: ἘΒ. 1---15, 9, Αυῇ. -- 
Β, 14.524 ΜὶῈῸ ὃ Καξύοιι. ἦ6 " ὥ,- -- 

π-. ῬΊδπθαι 

ὥ, ἩΠΙΕΒΟ. ἍΜ ΜῊΝ ἈΒΌ. ὐἱέ, ἃ.--- 

8. κοιηπιθαΐαν. 3. ΑπΗ. 2 Ἡέΐθ. βύϑι σϑῇ. 
“1.60 ἃ. μ. 1.20. Ζειβδχησαθε 10. 1 Βά. 
560. μή, 3.40. 

Ἡοτγοάοὺ ἱ. Αὐδὴγ. Μομ ΑΡΙΔΟΘΕ . 

1. Τοχί. 9. Αὐὑϑ. Μ. Καγχὶθ ἃ. 4 ΡΙᾶμπιθα 
, τα Τοχῦ. οἱ, 1.80. 

κέδν ΑΡν. 1, ̓  98. Βραιβεαιρόι; 

ἃ. Ἰζότατ.. “ζ, 1.80. “ 

Ε! Τοχὺ Β. ΜΠῸῈ Ἐϊαϊοίξαια. 3. ΑΒ. υ{9.--- 
Ὅδζχαὰα οι ΑΥ.-.- οὐά 1.80. 
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οι Ῥοιμοβίβθιιθα, ΠΝ ΘΘΎ. ΡΟ] ἴθ ηὸ Εθᾶθῃ. 
’ ΜῸΝ ΒΕ ΘΊ ΘᾺ 
1, Τοχί. “Μά 1.90. 
Ὡ ΗΠ οἵ. “4 1. 
ὃ. Ἰοτμτή δ η ἰ 7. 10 Τ1᾿ 
Βύθ ἢ σ 6}. 76 υγάέ---. 80. 
Ζα8Β. ἴῃ 1 Βᾶ. ρ80. 
ἕξ 1.40. 

Ι Ἐμακγ ἀϊ θα ἴ. Απϑτ. ΔῸΣ Τί 8 96.. 
. 1, Τοχύ. Μ| ἘΠ|6Ι014 τι. ἃ Κὶ ἀγύοαι. μἱζ. 3.39. 
9, ἈΠΒΝ. ὌΝ ΑΡΈ. 1 } 

3,3, Ἐν τ α σθπ. 
“ζ. 3 Ὁ δ ὁ 

οχῦ. -ο(10. 
ὃ. Εν ἂν 1.00. 

᾿ἰ Τοχὺ Β. ΜῈ Ἐπηϊοίνθαρ. ἐπ 
Ὅασα͵ οι θα. οἱ, 1.60, 

᾿Αὐϑρᾶῦθ ἴὰ 3 ΤΟΠΘΏ: 
1. ΒΑΙ1- Υ. ὦ. Ταχύ. ζ 1.40. Ῥ. Κοτι: 

ταθπύϑτ. ὦδί. 1.--- 
ΤΙ. Β. Ὑ1-- ὙΠ. 4. Τοχί, αἴ. 1.--- 

Ῥ. Κοιητηθη δι. δ 1.--- 
1ΤῚ. Ζοιίβ161, Νδυαθηνθυζ. τι. Κατίοι, 2. 

Ῥοϊᾷ, Προ. “6. ---«ὅ0. 
ῬΙΔίΟΙΝ ΑΡΟ]ΟρῖΘ πὶ ΕσῚ ΡΟ. πορϑῦ ΑἸ ΒΟΒ.. 

ἃ. ἃ. Ῥμδίάοπ ἃ. Βυγαροβιοῖ. γου Βὸ Βίβθτ. 
1. ΤΟΣ’. 5 ο 1 ρ61}. υἱά --- 
ὁ. ΚοπμΘΑΥ, δύϑὶῖ μὴ, "" Ξ - 80. 

ΒΟΡΒΟΙ 65 Τυρρθῖοη. ψου Οοπταᾶΐ. 
1.ΤοχΧύ: 1. Απίλροπδ, Μο ΓΙ ΘΙ Πα. Ἱ.---. 10, 

Η. εΑὔμιε Θοάϊρππ. δύ ---.80, ΠΙ. Αἰδ5. 
ἄΟΧΕΤ ἃ, 1 παβ.-ΘΘ Ὁ. οί 1.10. 

ΡΗ͂ εἰππποῖς, υἱέ, ----«Ὧ0. 
8. Κοπιπιομύαυς 1, ΑἸΊροπρ., οὐξ ---«10. 

ΤΙ. Ἀδαϊε θοᾶϊραδ. {{.---.710. 111. Αἰᾶν, 
“1. ---.8θ. . ΝΣ 

9) ὅς Ἐγε ἄτπροι (ἘΠΈΒΗ ΘῈ ἃ. Κουτηθυ αν 
Ϊ 1 ἃ. ΤΙ Ζα8.-58}.). οί 1.60, 

9.8. ἘχΚΙβυ πη σθη. 

5,00. 

10 ἔφτξθε Ζ.Π}Ὰ6Τ ὙΘΥΒίθ 6 510} ΠΡ σαοβειπεῖαειθ ΕΧΘΙΠΌΪΘΓΘ. 



ὙΓΓΕ σΟ ἨΔ ΠΟΥ ππᾶ ΠΘΊΘΙῸ ΕΥΒΟΒΘΙ ΠΡΟ 8185 

ἄθιι Οαθυϊοίο ἄἀθ᾽ ΚΙ ΒΘ ΒοΘ ῬΒ]]0]0 10. 

16 δαΐ οἰπσϑῖπθ ΒοΒΥ πίθον (οὔον Τἰξοταατραὐπιηρ θη) ὈΘχα δ] Ομ ΘῺ 
ΒΟΥ 6 ἢ 8. 

Ατγεμῖν δῦν ῬδυΥχι ΒΟΥ ΒοΡ πα τοσ- 
ψνϑιᾶΐο αϑοϊδίθ, σδρ. σοὶ Ὁ.  Σ1Ο ΚΘ. 
ΦΑΒυΪἢ 4 Ἡρῦδο. δά 20.--- 

Ασομῖν ΓΙ Ἰαϊοϊπίβομο Τιοχ ἱΚοσυλρπῖθ πὶ. 
ΘΥδιι δέκ, Ἀυβρ. ν. Εὶ. ὙΥ δ1 {11}. Ῥ;θὶβ 
ξ. ἃ. Βαμπὰ γοῦ 4 Ἡρέϊθῃ ὑἱζ 13.-- 

Βϑμηᾶ 1---ἰ δυΐ οἴσισηϑὶ ὈϑΖορθα οἱ 42.-- 
Βγσαπίϊηΐβοιο ΖοὶΒο τε, Ὠοχϑατβσ. σοὰ 

Ἔ. Κτα ΘΟΒ συ. σοὶ ἢ α. Βαπᾶ νοῦ 
ΒΕ το 4 Ἡρξιθα οἱζ. 30.--- ᾿ 

Νϑπο Φαλτ ἤἴοΥ ἢ. ἀδε Κ]855. ΑἸΛου ππι. 
ΘΒ οὔθ ἃ. ἀοπίβομο Πἰξουδπε πὶ. ἔς 

 Ῥβαδρορίκ, ποζδᾶβρ. τ. 7. ΤΙΡΘ το αὐτὰ 
Β. Θοτνίμ. σδθτηοα 10 Ἡρέθ. ὠδά 80.-- 

ΒομοΙ 9. ατυπατ!β ἃ. τόπιϑομοη Τιζίογαϊατ- 
μοβομίομίο ἢ. αυσαμπϑβῖθυ. δά 1.-- 

Βοῖπο, ἩοχοΥ ἃ. αἴθ Ἠο]ἄθηβαρο. δά ---. 80. 
ΒΙΊΆΒ, ἀἷθ αὐξίβομῃθ Βοσθᾶάββιηκοιθ. 2. Δπῆ. 

«(. 86.--- 64.-- 
Ι. Αϑὸ. Γομ Θουρίαβ ὈΠ8 σχὰ Τιγεῖμ8. 

“{(.14.--- 16.-- 
1. -- [Πβοκ τ᾿ α.Ψ 155105.] υἱέ 14 .--- 16.--- Ἰ 
ΠῚ -- 1. ΑΡβοβυῖθθ. [Ποιλοβέβθηθε.} 

οὐξ 18.---- 18.--- 
9, ΑἸ βομηῖϊϊε. [Π) οτηοξέμοσιθϑ᾽ 66- 
πόϑβθαα. αθρειοσ.7 Σ18.---14.-- 

ΘΙ, Ὁ. ὰποι ει τι. Ἰοδίαΐοπ ϑβάπιρ[ε ἴπ ϑύσπι 
ὁ. δεῖ ὃ. ἘΡΙΘΙ, οἱ 1.- 1.88. 

-- ΑἸκοϑυϊϑβιυῖοχι. δέ 2.--- 
ΒΙἄπι ΟΣ, ΤΘΟΒπΟ]οσίθ τ. Ὑϑσταϊποϊοσίθ ἃ. 
ἀϑνοτὸθ ἃ.  ἀπιθίο Ὀ6ὲὶ αὐϊθοῖῦθα ἃ. Βδτηθση. 
ΜῈ σϑρῖσ. ΑΌΡ. 4 Βᾶπαθ. μά 8ὅ0.40. 

ΒΟΘΟΚΙ, Ἐπογκιορᾷαϊθ τι. ΝΜ οδο]ορῖθ ἃ. 
ῬὮΏΣΙοΊου. ΥΥ ἰβϑοπβομαύζο. Ἡθυϑυθρορθῦθι, 
σὸν Εἰ. Βευϑύ ΒΟΏΘΟΚ. 3. Απῇ., τὸ 
ἘἙ. ΚΙαβηϑηη. οἱ 14.-- 

[---} ΘΒ ΒΟ τ ίθτσιρ ἃ. ΑΌΒΒΕΙ 8. 8. 
τ ΒΒΟΙΒΟΒΑΙ͂Ι. ΒΒ: ΘΟ 561. Το ΜΗ οἵξ- 
ἢ. ὠδέ 12.--- 

οί πεν, ἰζοετο κ᾿ {. δτοιποε. Θαιδίε ὅδ. ὃ. 
τῦπι. ΘεεΠὥα ὁπ άατϑ δεῖ. ει ὦ 
δεατθ. υ. ΦὕθἊετ. οἱ 4.50 θ.-- 

ο. 5. 1 

ΒΟΙ], ΚβΡηδοσα. Ἰοσίθ πυπᾶ Ὀπίθσβμταρθη 
ᾳ. Θϑβομίομίθ ἃ. Θέτι: ]ἄοσ, ΜΠῚ 6 ΤΆ ΖΘΙῺ 
τπὰ 19 ΤοχΧίΔΠΙαπησθη. δέ 34. --ὦ 

ΒτοῖΖι, Ῥούϑη. ἘΌσβοβάηροι ἅθ8. ΑἸθχδηᾶου- 
ΖΌΡΟΒ. δέ 12.--- 14 

ΒΙΠΠΗἾ 5 ΕἸοίτιο Θμυθη. 8 Βϑπᾶο. 
Ι1. Βουᾶ, Βότη. ὈοηΚυβ]οσ. ΑἸΕ αὶ. α. 

οἰσαϑε. ὨϑακΚηδοσ. Μ. ἃ. ΒΠᾶπ. ἀ. 
γοσί. α. 65 ΑΌΡ. ὑἱί 10.--- 

ΤΙ. τ.. ΠΠ|. Βαπᾶ ἴπ Ὑοσθοσοξίαηρ, 
Βητεῖδη, αθορυαρηΐῖθ σορ ΟἿὙΘΟΒΘΗΪδπᾶ. 
.2 Βᾶπαρ “( 18.-- 

1. Βαπᾶ, ὭὮ. πῦταϊ.. ατἱθομθηϊδπᾶ. ΜΠ 
ἢ τὰ. ἜΔἔοιη. “ 6. -- 

Ἡ. Βαῃηᾶ. ῬΘΙΟΡΟ 6808 ἃ. ΤΏ 561. ΜΙ 
8 1τ|}.. Τ᾽ αἴϑ] πὰ ἃ. 1 νοῦ Ἡ. Τὰ 56 ρ0- 
σοίομε. Καχίον. Οὐ ομϑη]διᾶ. υἱζ 12. --- 

Ὅοσ ἢ. Βαμᾶ δίιοι ἴπ 8 ΑΡύο προτὶ: 
1. Ανὲ. Αὐροϊίθ, Τρξνκοπίοιι, ἈΓοϑδθαΐθῃ. 

Μη 6 110π|. Ταΐθιῃ. ζ 8.60. 
ὥ. - Ασκϑδάϊΐοη, ἘἘΠ15, Αομαῖα. Με 

8 118. Ταῆο]σι. οἱά 8.--- 
8. -- 2ΐ΄16 Ἱπϑθῖη. Μ͵ὶ Κατίθ στοὰ 

Οτθομθεϊδηᾶ, ρ6Ζ. γ. ἘΙ Τὸ ἃ ἢ ρ΄ Θ. 
“{ δ.60. 

Ομηίου, ὙοΥϊοδασρον ΟΌΟΣ Οσϑοβίομίθ θὲ 
Μαυμοιδῦκ. 1. Βαπᾶ: ου ἄθῃ ἃ] οβίθα 
οί ὈΪ8 1900 π᾿. ΟΒτ. 3. Ατπῇ. μά 33.-- 

ΟἸετῖϊδί, Μοῖτκ ἄθσ ασΐίθομοη ἀπ Ἐδτοοσ. 
ῷ. ΑΜΗ. μά 11.600. 

Οπποπῦ, ἀϊο ΝΜ γθίοσῖθη 465 ΜΠ τα, ἀθαίβος 
νυ. ἀθβσὶ οι. υὑδί ὅ.--- ὅ.60. 

Φείοτπιε, (Σἄϊατ τ. ἢ. Βεϊρᾳεποΐεπ. θειταέμπα 
ὃ. τῦπι. Θίεσιι σορῦπ ὃ. (δπδὲ ὃ. δὲ ΡΗΌΤΕ 
Φειὦ θεατθ. υ. ὔδΤεν. μὲ 8.15 ὅ.40. 

1618. ἘΠοταθαίατη. οδί 8.--- “ 
Βιοίοτυοι, ΜΙΗτδβιἐατρῖθ. οί 6.--- 7.-- . 
ΒΓΔΘΡΟΣ, Πἰβίοσ. ιυπίδχ. ἃ. Ἰαίοίτι. Ρσϑομα. 

ἢ. Αὐῇ. 3 Βᾶπαθ. υὑξί 20. --- 
ὨὈχίαίχκο, τὐμίθυβθπιοδθπσοθ ὌΡΟΣ δυβρθνν. 

Ἑαρὶθοὶ ἃ. διοϊκοι Βυομυνοβοιβ. οὐ, 8. -- 

Ὀὶθ ἔοεξοι Ζιογη σουβίθμθῃ [08 [ἂν σορεεῖθιθ ΕχθΙΡ]ΔΥΘ. 



ιονρο Ἠδπάρδονον πᾶ πθαθεο Ἐσβομοί ρθη. 

αἰποι, δα8 Θεἰξαϊξεν δὲ8 Ἀβεν Ποῦ. Ῥεμ]ῷ 
“ρατῦ. Ὁ. Φύθτεν, 2. ϑὅπδέ, ὠἱζ 12 

Θασάϊμδυβοι, στίθοι, Ῥαδιδορταρηΐθ. Μ͵|Ὲ 
13 Τλὔοϊπ α. νἱοόη Τοχυ Π]ϑύχϑί. οὐζ, 18.40., 

ἄρεσε ἈπρηβεαΒ ἃ. βοίτιθ Ζο 1}. 2 ΤΘ116. 
Τοῖς. 1. Βαπᾶ ὑ{10.--- 3. Βαπᾷ υπ 12.--- ῃ. 
ΤΙ. -- (Δητηθυκαμβθη). 1. Βαπᾶ (γἹέ8.--- 

᾿ ῷ, Βαμπᾷ. μέ 9.-- 
Π, 8 α. ΤΙ, 8 (βο}18) ἐπὶ ὙοΥούθἐναμρ,. 

- Βϑτοτοϊθπρθη π.. Ἰζαίδιίοσο σε ΒΙΒΟΠΘΥ 
. Ἐδηβομυϊίθη. δά 8.--- 

ΘΙΠΡοτῖ, Οπεύαν, ἨδπάθαοΝ ἂ. Βείϑοα, 5 αδῖδβ- [ 
δἰλοτίθχηθν, «ὦ Βᾶθ. «4. 15.6 

1. Βαπᾶ. Ὄ. δίδαὐ ἃ. τ κοι αἰ μοοαίου τ. 
. ἔν τ ἃ, ΑἸΆΘΙΘΥ, 3. ᾿Ααῇ. οὐδέ, 8.-- 
Π. ᾿ζ 5.60. 

-- θΥἴο. ἀἀθϑομίομεθ ἃ. ΤΟΡΟρΥδΡμῖθ ὅοσΣ 
᾿ΙΒιϑᾶλς Βοχα 1, ΑἸνοσίασα. 8 Ανύ. ὠδί 34.--- 
ΘΟγαπιπι ΟΕ}, Ηἰϑέοσίβομο, ἅ; Ἰοὐθίπ.. ΒΡσϑ οι. 

Ἐοδεθολίοὺς σοι ἩΓ ΒΙ18486, Α. Ὀευμαδτ, 
Ψ. αοΙΙὩρ, α. ΠοΥΡῖρ, ἂ. τ ϑιᾶρτϑΐῖ, 
σ. Β. Ὗ. Μάϊον, 8. Ἡ:. ΒΟΏταΘ1Ζ), 
Ἐτ. ΒίοΙ 2, 65. ΤᾺ ἀβεΐης Ὁ, ΑΑὟ οἷπ- 
μΒοϊὰ, πὰ ἸΘΒσθχθα Βδπᾶοη. 1. Βῃηᾶ. 
γοη Ἐπ. ΒΈΟΙ Ζ. 1. ΗΘ: ἘξΗ]οθαπ τι. 
Τιϑαῦ τό. 3. ἘΓ1 6: Βύατασα 1 απ ρβΊΘῃσθ. 
ο ὠμά 1.--. [ον θούχαπρ' ὉΠΌΘΥ ΟΣ ῬΥΘΒΒΘ.1 

ἨοΙθς, ἃ. Ἡΐοταθσ. ΕἾΡΟΒ ἃ. ἅ. μι κανβ]οχε 61- 
Ἰδαίοτε. Ατομβοιορίβομο ΤΠ ΒΟ τιρθῃ. 
[Ζυχ Ζοῖύ νοσρυ ἴθ. 8. Ατιῇ. τι) ουθοχϑί απ. 

--ς- Βάρχοσς ἄστοι ἅϊθ δέέθ 1. Βδυπτα! απ ρθα 
ἃ, ΚΙα88. ΑἸνοχυσηοσ ἴπ Ἔοια. 3 Βϑηδο. 
ῷ. Αὐῇ. οἱ 18.---- [016 Βᾶπᾷο ψοσᾶθῃ 
τῖσαῦ θἔμσθὶη ΘΡΘΘΘΘΌΘ5.1 

--τ-τν--.- Ἕ δὰ οχίγζθἀπηοθθ Ῥαρίου ρσοβτυοκὺ 
πᾶ τοΐὸ ΒΟ το ρϑρίθυ ἀπο ἈΒοοββθη, σάτα 
Ἡδηᾶρσοοχϑιοι ἔΔν ἘΔΟΒρΘΙ ΘΗ σίθ. ὠἱζ 17..---- 

ἨοτΖοβ, Οοϑομίομίθ ἃ. ϑγβίθια ἃ. τόσα βομθα 
Βιααίβνυθυξαβθιπρ, 2 Βᾶπᾶθ, οί 88. --- 
“1, Βδυᾷ, ἘΟατιήρδζοιῦ α, ἘΘΡΌΒΙΙς, κ..18. --- 
ἜΙ. 16 Ἰ αἰβουζϑῖν σόσὶ ἄοτ ὈΥκΚία ΟΣ 

Οὔβδυβ Ὁ. Ζ. Βορίοχαπρεδιισι ἐν 
Ἡ]οοϊο ΐδιβ. 

1, Ανε, σβοβίομε. θθυβίομε. (10 --- 
ΡᾺ ᾿Βγβίθσα ἃ. Ὁ οσέδβϑασρ ἃ. Καϊδβοτι- 

,φοῖ!. δέ 8.--- 
ΠΟΙ͂ΟΣ. δἷὲ- δ ἴβομβος ϑρσάομβομαίσ. Τὰ 
"ἀρ ΙΒ Ὦσ 18 νἱθυτηοι δ] θη. Τ ϑἔθσαμρθα [᾿ 

τ δὰ 19 8 Βορθε. 1 Βαπᾶ. (Α---ἘΠ) ὑἱί θ4-.---. 
- -- 9.---14. Τἠοξοταηρς. 
2 οᾶθ Τιοζθσθωρ ὧδέ 8. -- 

ἤορμο, ΒίΙᾶοΣ ζ. Μγίβοϊορίο ἃ. αθϑο τ ομίθ 
ἃ. αὐίθομθα π. Βότηου. 80 Βίδιν Τιϊομὺ- 
ἄστιοκ, 89,58 οσὰα. Ἐουαηριθὺῦ πὶ ΒΟΒ α]αδΡΡ9 
τοῖα Ἰοχί ([οχὶ ἀραστὶ “ί 1.-- ὦ 13..--, 
ἴῃ ΟΘβομ μκυααρΡο (ΤΠ οίμναπ) οζ 16.-- 

Πημοοῖ-- ΒΊΠΙΙΟΥ, Ῥοτίγδικορο δὰ χὅπε. 
. ΜΙ ποι ἄσθγ ἘΘΡΌΡΙΪΚ πη ἄοχ Ἰαἰβουζοϑίί. 

ἢ. ΑἸ. Κατὺ. “μ( 8.50. 
----ὀ Ῥοσίχαυκορῖθο δὰ δηϊίκοη Μάμσοι 

ΒΘΙΙΘαἴβοθοῦ ὑπὰ θ᾽] οΘπἰβίοτίοσ ΨΟΙΚΟΥ. 
Καχέ. “ζ. 10.-- 

(α--οχίαβ) 

29 

Τὰ μοῦ -ΒΙΏΠΙΟΥ ὑπ ΚΘ6Ι16Υ, Τῖου- υὑπᾶ 
ῬΒδιυι οι ἠ1ᾶοθν δὰ ΜάπΖζου πᾶ Οἰθυλτηθα. 
ἅθ5 ΚΙαβ8. ΑἸνογίαταβ. Ἰκαχί. ὠζ 34. --- 

Καοτσϑύ, Θϑβοιίομίο ἅθ8 μ 6116: 18 0150 ῃ 6 Ζοϊύ- 
δἰίοσθ. Τὴ 8 Βάπᾶορηι. 1, Βαπᾶ: 16 ατππᾶ- 
Ιοσαπρ ἄθθ Ἠ]]θιΐδτητιθ. οί 12.--- 14.-- 

-- ἀϊθ διυθκο Ιᾶθ8 ἄθσ ΟϑἸζαταθαιθ. οί 1-.20. 
ἽΚΟΙΠΙΟΣ,, Ἰαἰοίαι. ὙοἸκβοίγιοιορῖθ ἀπᾷ: γοτ- 

ψνϑπάϊξοβ. δ 10.--Ὁ 
ΚΙοῖχ, Ἠδπᾶθιομ ἃ. 1 . ΒΌΠΙΘΟΚ, υδί " 80. 
ΠΟΉΥΒ. Ῥορυ]ᾶχθ Αὐδοδέσθ᾽ ἃ. ἃ. ᾿ΑἸξοσίσχα, 

, γοσσασδυγθίβθ σὰς ἘΜ ἃ. ΒΘ ρον 6. 
Οτΐθομβοη. 2. ἀπῇ. ἠδέ 11.-- 

1,60. ἄϊθ ρστίοοῃ.-τὄτη. Ἐ᾿οθταρθῖο ΠΔΟῊ ἸΠΥΘΥ- 
1 λοσϑυῖβομθη ἘΌΣτή. ὑ, 1 

Τοχῖκοι. δυβ τ]! 60,65, ἅ. ᾿ετίθο. α. τὄτῃ. 
᾿ΜΚγεβοϊορσίθ. {πὶ ψοχοῖμ. σηϊὺ νἱϑῖθη 66- 
Ἰϑῃσίθῃ μούϑαϑα. σορ Ὑ. Η. ΒΟΒΟΘΘτ. 
ΜΠ σϑῃϊχοίομου ΑΡ ἡ Πἄσαρο, 8. Βϑπηᾶθ. 

1. Βοπᾷ (Α---) υἱέ 84. ---- 
ἯΙ. {1--.Μ.). υἱὲ 88.--- 
ΠῚ. --- {1 Ἐχβομοίπιθα  81.---46.1ι19{8- 

τατια, (ΝΡ ἰοίμ685---ΡΑσίβ. )Ζοᾶθ 
ες Τΐρξογυσιρ ὠἱ 3.--- 

ΒαΡΡιθταθηῖθ: [. ΒΙΌ Ομ τη 83 τι, ορὲ- 
Ἰμοία ἄδοξατα αὐδὸ ἃρπα Ρορίδϑ ασδο- 

605 Ἰοσαλπθασ. υδ. 10.--- 
1ι. Οασέθσ, ορίἐμβοία ἄθοσατϊα.. ὠά 1.---᾿ 

ΔΙ τ᾽ 8 ὁτοαγίοχίξοπ δεδ ἔα. 9 ουπιπιδ Πΐς 
υπιπαϊίεμ. 1. σον. ΠπΠΊαας, θοταιϑασσοθοπ 
""  ττεν. ΝΕ δαθίνοεϊεπ ϑΙθο ὐππροπ., 

φηπίρετο, ὀϊρηρίοη μηὸ θ{Πτίέπ. Θεία ες 
Ουφάθίππαει [. ΘΟ πο πα. ὅαπ8. Φειπ) υ0π 
Θἰγπθαπι. σππ 190 ὅ{00.- πα Βειῶπ. 
υ. δαπάεν.ὅπδίπ. θη. θπιθᾳ. «δά 8.--- 

ΜΠυΓο18, ἃ. στίθοι. Ῥαργσαβυτνατιᾶθι, “11.1.80. 
ΝΟΣᾶθα, ἅ. διεῖκο Ἐπαιβύρτοθα τόσα ΥἹ. σΘΒ ΤΉ. 

ν. ΟἾχ. 8 ἴῃ ἄσι Ζοῖς ἀοτ ἘΘη βήββδηοθ. 
2 Βϑμπᾶθ. ὠδί, 38.--- 

 Ῥοΐου. ἃ. σϑβομί οί. Τἀϊοταῖαν ἂρ. ἃ. τὅχω. 
αϊδογχολυ 158 Ἐμποοαοβῖαβ 1. τυ ἴὮχΘ 
Φυθῖ1θη. 23. Βᾶπαᾶθ. ὑδζ 34.-- 
- ἄοχ Βτίοε 'π ἂθσ τὄγη θοῦ θ αι Ττλϊογαΐαν. 

ὦ, 8.--- 
ΡῬΙοι ου, δυϊκο ΜΖ ΔοΣ ἂν θα 56 Βα1- 

ΒΟΌτδασα. δά 1.600. , 
ΘπΘΠΠ]ΘπΡπ ἢ Σὰν Ἀ1ἴθπ Θϑβοιοθ ἔ. Οὔ ΘΥΘ. 
ΟΥταμ 8518 1 ΚΊπθθα. ΒθϑαΡ. σοη Ἡ ΟΥ̓ 5, 
Βδυαιοίβίοε ἀπᾶ ὙΥοΙάποχ,. 3 ΑΡερ. 
ὅ Ἠσρῖϊο. ὠζ 10.20. 
1. Ανίοπασ. Οτΐθοβίθομο Οθϑβοβιομέο. 
1. Ἡοῖ. Βθασρ. στοὰ ΓΟ θ5ὲ ἃ. Β 8 - 

τηϑ:δύοτ. 8. Αυῇ. μά 1.560. ΓΡΌΣρΡΙ.} 
2. Ἡοῦ. Βρασθοῖθοὺ σὸὰ Βϑ πα θὲ 5 67. 

8. Αυϑ." μέ 1.80 2.80. 
11. ΑΡιοίματιρ,, Ῥδτλίβομθ αθβομίοηῖθ. Β6- 

διθοίοῦ νὸὰ ὙΥ οἰ ἄτι 6 1. 
1. Ἡδῖς. 3. Αὐῇ. μά 1.80 5.80. 
ὃ. --- 9. Αὐῇ- ὑἱζ 3.40 8.-- 
ὃ. -- ἃ. Απῇ, υὑ 3.10 8.80. 

919 ἔοξϊξθι Ζιἴθτη γουβίθιιθῃ 510} Πἶν θοβδιιπάῖθιιθ ἘΧΟΘΙΙΡΙ8ΤΟ. 
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ΒΊΡΌΘΟΚ,, Βϑᾶση τι. γοσίγαρθ. "οί, ὁ. --- 8.--- 
ἘϊοΒο, ἃ, τ Θ᾽: ΒΟ ΒΘ ἀθσταδπέϑσι 1, ἃ. δ εοα 

Ταϊθεδίαν. οί. 14..--- 
ΒΌΒΡΔΟΙ. υπᾶἃ Υοδύρ ΒΔ], ΤΒθοσΐθ, 

ΣΟ ΒΙΒΟΒΘ ἸΚ ηδίθ - ἀον ἘΓΘΙ]θτθα.. 
8. Απῇ, ἃ. ΒΟΒΌΘΟΒ-ὙΥ ΘΕ ΡΒΊΒΟμ θη ΜΕΤ Κ.) 
8. Βᾶπᾶθ. “ 86.--- 

1. Βαμᾶ.: (ατίθοιμ. ΒΒ ΏτΩῖκ τ. Ὑ 69εἐ- 
ΡΗ81.) σώ, 1.20. 

τ. -- (ατίθομ. Ἡδστα ακ ἃ. Μοῖο- 
“ον ς Ῥδϊο ν. Υ Θδέρ 81.) μἱζ 6.80. 

111. -- Τ Αϑὸ; (ΑἸρόιι. ΤΠ θοσίθ ἃ. οΥ̓Θοἢ. 
ΜΟΘΙΙΚ νὸὰ Ὑ ΘούρΒ 8} πυπᾶ. 
ΟΙοαϊΐτϑο8.) ὑ 8.--- 

Ἐοϑιομῦ δαΐ αἷο δύσορμοι- 
σϑοϊθαρθη τι. ἃ. ἀρτίρσ θη τ}6]1-. 
ΒΟΒΘῺ Μοίσα ν. ΒΟ ΒΡ ΟΕ α. 
ὙγοϑΙΡ.81.) ὠ 14.-- 

ΘΙ ΔΟΡΟΥ, Ῥϑυλοβίμοηθβ τ. 5. Ζοίδ. 3. Ατιϑα. 
ὃ Βϑμπᾶο. δ. 80.--- 

,ΒΘΒχΙαὐ, ΒΥποπσταΐ ἄοτ δτίθομ.. 5Ρρυϑοηθ. 
4 Ββπάθ. «ζ. 84. ---- 

-- ἩδϑαάρθοΒ ἃ. 1Ἰαΐ. ἃ. ΒΥΪθ0Ά. ΒΟ σΤΑἑΪς, 
εξ 19... 
ΒΟ 6, ἄδ5 δἱΐθ Βοιω. ΕΗ ΟΕ ΘΙ Ωρ 

Βϑίπιθ5 ασα μγῖϑθοθ τι ΟΘΒΟΒΙΟΙ ΓΘ ΒΟΙΠΘΥ 
ΞΘ δαΐοι. 13 Βοϊύθη Τοχί, 12 Κὶ ατίθη,14 ΤΆ 611}, 
τηΐϊὺ 381. ΑΙ] ατπιαιρθα π. 1 ῬΙδη ἃ. μοαςσθιι 
δίδαι δ Κδυΐοι. ᾿Θυθυ- ΕὈΙ1ο. «πΐ, 18.-- 

ξώπηε, Θτππδειβ ὃ. Θυρίξ τι. ἀδευίῶς ἢ. ὃ. 
τεῦ. ἘΘΕΟΪρῖς. μά 1.60 2.--- 

δόμεν, Ομδγϑκίουκῦρεο ἃ. ἃ. διηδκοι 
Τλϊοσαίασ. δή, 2.--- 3,00. 

ΛύΖΙΘΥ, ΑἸ ΥῚβ ἃ. συ 60}. Τὴ οταυ σ᾽ 5 ΒΟ Β 06, 
1. Βα. Ὁ. πϑδύϊου]θ Κιδδ55. 1 Δ Υ 
“ΤῸΝ ΟΘΥ δ θϑέθῃ Ζοῖῦ. 8 στὰ Τοᾶθ 
ΑἸοχϑηᾶθυβ Ὧ65 ατόβθη. οί 4.--- 

5101], Ἔδϑπδραοι ἃ, ΒοΙ σίου α. Διγιμοιορῖο 
ἂς ἀμιθομοη᾿ τι. Βότλου. κι 2.ἢ 

---- ὃ. Θύξεον π. ὅοτοοι ὃ. Ἐαῇ. ὐποτημπ, 
Ἰρυρητάτνο πο θοϊθαίς ὃ. Θτίείει μ. δὲόπιρν, 
ὩΘΌθΓ. ϑῖμϑ6. ὠζ. ὃ.θ0. 

ἄρτ᾽ 
(ΑἸ. 

--Ἰ|. Δθῦ, (ατίθομ. Μοίσῆης τὴ. Ῥοβοπᾶ.. 

Ὑγ:οβεῖρο Ηδηάράομον πᾶ πϑῦθτο Ἐβομοίππηροπ, 

ΘΊΟΙ, ὃ. Θαροη ὃ. ἔαῇ. Ἐ{οτθιπιϑ, δυάθπιιροπ 
α. Ὁ. αἴξεπ ἤϑοΠ. θ 1}. ἡιιβραϑὲ,, ΠῚ ᾿ϑᾶπρε. 
ὅ. πῇ. οἱ 4.80, 
Νύπ ἀπ 6ΖΚΆ.,, ἄϊθ᾽ Βἰοροπαδεείη, Ἐϊπαυσυτῖ ἃ. 

, Θοβοβίομεθ 6. δ κοι. Τάραϊσθβῥαϊί, Ὁ ΜΙ 
12 ΤἈ7615, δ, 3.--- 

Ἴ Βηβο ἢ], Οοβομί σφ ἅ. στὶ δα μ βοῖϑαι 1116- 
τοῦυῦ τὰ ἄορι ΑἸοκϑηᾶσνίμονγζοιι. 2 Βδπᾶο. 
ἥζ 80.--- 84.--- " 

Του61., ἀϑβομίομίο ἃ. τὔτι. Τἀῤοσδίαν. 2 Βᾶσ, 
ὅ. Δαΐ. ὙΡΘΑΤΌΌν. Κκ ΟὉ 8 6. σῇ, 14.440 18..--- 

-- ϑράίθη ἃ. Ομδτακίου  βυκοι σ. σΥΘΟΆ, 
π. τόμ. ιλιθτα ασβοβομίομίθ, 2, ΑὐῇΊδρα. 
ἡ 12.--- 

ΤΠΟΒΒΈΧΙΝ Ἰϊπβπδθ Τιλ δῖ πϑθ θἀϊειί5 δαοίοτί- 
ἰδῖθ δ δοιϑο δοδαθυνίθσατα αὐπατιθ 

»᾿ ΟΟΥΤΔΉ ΣΟΥ Τα ΒΟΙΟ] 6518, ΟΟὐξἰπιροτιβῖ 8, 
Τυλρδίθηϑιβ, ΜΙ βρθηβίβ, Ψιπδοθοποπδῖϑ., 
δι. 4. Φοᾶοῦ ἘΔΒΟΙΘΙ, μά. 1.20. :- 

(Εχβομβίθηθη βἰπᾷ Ὅ15 ἰούχέ: ΨῸ1. 1 
Ἐ850. 1---ΤὉἴἶ  ὙΜΟ1. 11. Ἐδ8650. 1---Ὑ) 

Ἀ0{ὲ, Ῥιπατῶβδ᾽ Θρδεπδϑοτοϊδηπραεπ ατοῆον 
ϑεῖθει Οὐ ϑοπιαποϑ ππὺ δὲοπιβ, ἈθοΉΠ. 
185. 2 ϑὅπδε. [ὁ “4 8.--- 

γαπϊδρκ. συίθοῃ.-1αὐ. οὑγΙηο]ος. ὙγΟσίσεθαοιν 
2 Ῥβπάθ. ὠζ. 34. ---- 

--- οὐγιλοῖοσ. ΑΝ ὀσ θυ α . Ἰοῦ. ΚΞΡσΈδοΒθ. 
2, Αὐῇ. ὑἱ 6.-- 
Ια ππ, ἃ. ἘΒοίοσῖις ἃ. δτίθθμοι α: ἩδμιΘΥ, 

2, Αὐῇ. μά 12 

ὙΥΔΟΒΒΕΕ, ἅϊο᾽ Βιαδι Αὐδοα ἐπα ΑἸύογεθ τ. 
1. Βαπᾷ. μά 30.--- 

Ἵ1. 1. ΑΡτΦ. ὠά 13.-- 

Ὑοίοκοχ, ἅ. Βθοιθηνόροὶ 1, ἃ. 81ΐθη. Τῤθτβ' 
αι, α. Ἀυπθί. ΜΖΡῸ 108 ΑΌΡ. «ζ 38..--- 

ϑθοῖβο, : ΦΡατα δ ον [Η Ὁ. Ταΐ. Θρταιῆε.. 5. ϑγμῈ, 

Ὑγοπαιαμᾶ, Ομ βεθηξασα ἃ. ἘΓΘΙΙΘυΐθτησβ ἴα 
ἴσοι Ἰἰοταιῦ. ΒΘΖΙΘ ρθη. οἱ, --τ-- 00. ὁ 

ὙΥΔΒΊ ΘΟ ππ|8, δβίσομποση. ΟΠ το ΟἹ ορἕθ. - ὧδ 5..-- 
προ ταῦ, δίο Πα ὥεη ϑὲρατέεπ ἐπὶ Θρτπα-: 

{πππ.ι. δ. δππ|. οἱ 1.30. 

----......--..ὄο»..». Δ..σ-...-.-------- 

010 ξοϊξοε Ζ1 {0 ὉΠ ὙΘΡΒΌθ 6. 510} Πν φοθεπεῖθα ΕΧΘΙΏΡΙΆΤΟ. 



ΝΥ ΜΗ ΜΠ ἴπ με Β΄ ἢ Τ ἢ 
Θ6}}} {00 {81} Π 0 Π 8} ἐμ θ.. . [61Π|ΠΕ. 

. ΜΝ ἊΝ δοϊάον. -γγυτιογδτίομιον. 88 Πωτοῖ, ΤΡ οἴμ68 
2) 26 Ατι88 ἑαΐιηγ0 σγόβογοι, “Ἑογηναΐδ, εὐθέ 67" 61. ϑαΐξξοδ, 
{6 γ 5:6 772 071676}" Τρ" οροίγ" οι γος εἴθ. αἴϊολυν ΔΉ 7} ΟΥ̓ ΠΟΥ σευ 66- 
μῆροηῆο, ἄϊο ἀἰο πιοέδέθι. ἀπ οΥ ϑοϊνιιυδρ» τον δέοι 1" ἐὐοΐξ ἐὐδο)" 717. 

τοἱγᾷ αἰτοῖγ, ἄιιοῖ, “ἄϊε Ναηιδῖν 4162" Βδαγ οέξογ" αἷϑ 
,᾿ ΟΥ̓ Πηλαϊ “ ἄορ Ἐγσοθηέδϑοιν ον ἩΡ ἐβϑο δ οα Γ «016 ἄθη, 1Β6- 
ἀν  556Ή 6)" ϑοϊιειῖθ ΘΗΥΒΡΥΝ ἐδἠιθηά σοιυᾶϊιν ἰοϊδἰεὐ δ 80 Θέγιθη᾽. 

ἢ ΠΠΟ[8}- ΝΠ Δ 6 ΒΓ: [Δ οἰ ἢ] 50. ΟΠ ΝΡ ΒΡ 
1, Αυῇ. ΓΧΧΥ͂Τα. 981 5.7 1ι6χ.-8. ΘΘΆ. ομί 6.80, ἄδαρσι. ἴα ΑΙ ἷγ. σ6Ὁ. οκ 7.80. 

-ῤῤ΄π΄ῤ΄΄΄᾿᾽᾿᾿᾿᾿΄᾿᾿᾽᾿᾿Ἡὡ«΄΄΄΄ὔὖ͵.͵͵ἂὃὃὃὃὦ΄ὦὮὦὦὦἝὦὦὦὦ 

Τὶς ,,Θἰαιυοδίοιίβοίνον, Θ νυ δι ξίογος 1898, 1 μὐἱοίΐοη:,, γ᾽ ἐὐογάθη 
ἄϊε Τγαρσο,, ῬΡοΙοἤ 685 Ἰαξοὶγιέδοθια ϑοϊοιιϊισδγ 6) ϑε οι δοϊθη, τῦῦ)" 5677}. 
ϑοϊυύζογη ον 7 Ἴθι Ῥς ἀαϊίγν δοαγιυογίθη » ἘπιρΓηζιρ. τον έοηέ 
σπι02" οἷ ϑοϊιιμιοόγίογϑιοῖ,, ἐσοίοθοβ μην αἴΐοην εἐἰδεγηἶηιϑθοδοίσοιν Βαϊϊαδὲ 
σνειαϊέοῖν απ" ϑινυῖ, δομυΐέ δἱοῖν αὐ ἀα85 ΝΟἰϊρα ϑεβογμπέ ὠριᾶ αἰἴ68 
ὅπ, Οὗ )67" Δπονάραιην “να οἴγνο)" 1) γ δέοι ὑοίοί, ᾿ὐοἰοῦα ἀθην. 
ϑενῦϊον ἀὴο σοϑβιοζῖα ἩΠΠ 6 ἀπεοῖν ἐὐένἸοϊέοῖν ατν αἦδ παπᾶ σίδεὲ ρα. 
ἤωι σοϊδέσ 7ὅγαοργί.ς. ος Βοϊἑάθην ἄϊε νον Ῥγασοιιδι' δεβογσία -ΝΘίμ- 
δοαγϑοῤξησ 665 ἘῸ ἐπι 6 ν ΘΉν ΟΠ ΘΉ, Τρ οῦδ ογϑβοϊυηϊθηονν ᾿8ὲ, ἔγαθα 
ον ἤοὴν Βεαθηΐθη, αέθδβοβ Δθιιοῖν φῦ Θ.Ρ7 θη. . .. 16 Ῥθγϊαρε. 
δμοϊμπαηπαϊιης Παΐ ἀα8 Βειοῖν αὐιοῖν ἀπ βο» Ἰοῖν, ϑοΥ δ" 6} Ἰέο]υ ατιϑσοδίαζέοί, 
80 ἀἄαβ 68 οἴη Ζὶογάθ ὁ αμροϊοηάδη: -Βιδι οίλεῖν 7668. ϑοιιν αι γ8 
δήϊάθη καρ." 

Βρη96|8-Κἀ6ῃ}: {ΒΟ ΒΟΠ!8ς ΠῚ 
11. Αὐῇ. ΓΥΠΠ α. 916 5.7 1ι6χ.-8. 6}. (6.75, ἀϑαθτῃ νι. ἩΔΙ ἔν. ΚΘ. «“(8.-- 

᾿Νοῖιο8 [ΚΟΥ γεϑροη θη ϊαϊέ ζ.α. φοῖ. “ηα Ἐοαϊδοϊνιΐοη, Ἡ͵υἐοηιθογ 8. 1900, 
Νν. 13: ,ΙΝαοῖν υἱόν ϑαθγθη, ἰδὲ αμῇ ἄϊα Φοϊνηϊο, β8οΐιονν υοη Καορὶ δοβογρίς, 
Αμβίαρο ἀϊδ οἸ 16 σεζοῖσέ, εὐνᾶ 816 ἀανῇ 5.ου ηυϊὲ ἀθηιβοϊ θη. οὔθν' ποοῖν Ἀδ]οΥΘΉΣ 
ρους αἷϑ 766 αὐ ἄθγν ΤΊοῖ αἱ, ,υἱοϊ οἷν δὴ βδογ κέ δοφοϊοϊιθη. 126} 
Αγ δου ΣῈ για ἄθην ρνακεβοθοη ΘΟ 6βο]ιίοῖο ἀ68 μνηῖ ἄθην σΥ ΘΟἸν 86] 6Ή, 
ὑὐμίενγονέ 80 ποοῖ, νογαϊοηίοη, ΗΘΥ αμϑρθῦ 678 8.61 αἶθδ6 Αὐξίαροα ευἱοαθγμηι 
οἷ σίγφοιαθδβ Ζοιιηδ αὐ, νᾶ 56 ἰδὲ οὗν ἩΘΜ6Υ Βοιυοῖδ, (αβ αϊδ 
Ἱοαγϑοϊινηᾳ ὅ65 ἩΟογἐογ ϑινοῖιοα ἐν Κοίγα ὅθϑϑολον Ἡγθ Ἠάίίδ σοϊόσὲ 
᾿ὐογάθη βόηθα. ομοη ἀε βον ον ορ βοΠὲ 5ἰοῖν ἀΐεδε Αμίαρσε απγοῖι. 
τὐδϑδογιζίοῖι ϑ67 ὁ 5εγο Διιϑοίαϊζζαερςσ: σγβογοαε Ἐογηαΐ, ἐὐοίξδγ θη 
ϑαΐς, ἐἰδουν δὲ] ομογ θυ Το (ὧν ἀονΡ Ἡαιρίϑαοϊο παοῖν ἄδην ΜΙ μδέον' 
(68 Ἰαξοιη δοδιογ, Ἡόγίον θμοἶ 8 ϑΟΉ, Ἡολϊοϊθη.- ἩΓαρθηθν, 6. Αμῇ.); ἄκ. Βεροῖι 
ἐδὲ αὖον ἀαθοὶ 8612" αι οι φεδιλεῦον, γευῖξ. 916 ϑοίξογν σοσθη, 999 ἄδν 
10. Αὐυῇίασε. 

γοθορχοηιρίαγα. 6. δε ἄθῃ ἬἭπττοι Ὀϊνοκίογον ρα Ἐπ" " 
όσθή, Ῥογιογοἰμβοησ υονν μζ. 8. --- [γ᾽ ἀα8 

σοϊεξίοῖο ὠμὰ νον, «ς 4. -- ἐὰν ἄα8 σοδινμάθηθ Ἀἰωεηυρίαν ΘᾺ γενγζάσησ 
αἷο. Ῥονϊαρσομοπμαμαϊφης νορ Β, αἰ. Τοῦ 61 τη " Τιορϑὶρ, ΤῬοοοίξίγαβε 8. 



᾿ 

ΝΕΙΕ ΙΑΗΒΒΙΘΗΕΒ τῦπ πὰς κεάββιβοῆε 
ΑἸΤΕΒΤΟΜ, ΒΕΒΟΗΙΌΗΤΕ ὑνὺ ΠΕΌΤΒΟΗΕ ΓΙΤΕΒΑΤΙΗ 
υ. εὔπ ΡΑΠΑΒΟΒΘΙΚ ὡς ΗΒΒΒΕΒ. ν. 1. 6 ΒΕΠ8 υ. Β. ΒΕΒΤΗ. 
γογαῃ νοη Β. 6. ΤΕΟΒΝΕΗ͂ ἴα [οἰ ρχίᾳ. ᾧ ΙἀπΡΠ0Ι, [0 Ηοἵ Ζι 8 Βοβθη: 

Οῖο ουβίο Αδιοίϊαπρ ἄοΣ "ἴοι ᾿σδμυθᾶσμονς 5011 Τὰν αἴθ τοί, τη ΤΤΈΟΙ 
βϑπβτιτιῖθηι ὙΠ) ΒΒΘη ΒΟ Βα Βρθοϊοίθ, αἱ ἀπτοῖν ΖΘΒΊ]ΟΒΘ, Τδᾶθῃη τοῖο παλᾷθ᾽ σϑὺ- 
δυπᾶρῃ 416 Θναπᾶϊαρθ Ἰπβουοσ ἰδίου ΒΟΒΘα ΒΠἄυπρ᾽ ἴα. σοϊξοτοα πᾷ ἐἰοξοσδα 
5΄ηπθ ΘαΒΤΩΘΟΆΘΕ, οἴπϑιη Ῥοΐῖ θυ σαηθασχηθι θη Αὐβάθμηθπηρ ἈΠΙῸΣ Τοσβοϊασρ8- 

ἀνγοίσθ' ἱτοτη ον ἀχίχισοτιᾶοε πογάομπἄσθιηι Βοα γ  ηΐ8 ἄΐθηιθαι. ἘΠῸὺ 5011 ἄθιι Ἐϊαπολπθα, 
ον ἀΡροσμβδαρὺ πίομὸ οὗἷοσ ὨὩῸῚ δα ΚἸοίπθιη ἀϑοίθίθ βο] ϑυξουβομθῃᾶ. ἐδέα᾽ Βοΐπ; 
Καππ, ἅ16. ΜΡ ἸΟὨΙτοίς οεϊοϊομίοσι ποξᾶθῃ, θη Βααρ ββο ομθῃ Ἡοσιβομυ θα θὲ 
ΟὟ Ἰθβθαθοβαῦν Δ} ἄθπ ἱπτω ἀπτοι ἄθη Βοσυΐ πᾶ οἶσθηθ δἰπαᾶξΐραι πρμοθροιλᾶθη 
ὉθΡθίθα σὰ ΌΙρθαι. 

16 σποὶἕθ ΓΟΥΤ ΕῚ Ψ11 Ἐτασθη ΔΘΣ τπϑοχϑεϊβοθμ πηᾶ γχακιϊβομθα. 
Ῥβααβορὶα δι ἈδΆθτθη ΒΟΒΆ]θη οτοχίθση ἀπ ὧροσ ΕἸ Γοχβοματρ ἴδτοσ -ἀθϑομομῖθ 
ἀΐοτθα, 

νΐο ἀΐθ, ΒΥ ἄσμοχς Βίθμοσ ἄθν. Ἠϊοτυγαῖ σϑβίθ θα Απέραθθ πϑομ ροἸκοταμηθει. 
πἰνια, σοίρὺ ΟΏΙ σὰ Ῥοϑίθα ΤοΙσοπᾶο ΜΙ ΘΙ πΣ 

αι1ι5 ὅθι [πη8}ξ 46 ΙοἰΖίθη Ηθῆθ: 

1. Αυτοῖ!απη6: 

0. ΒΙ{ἴ8γ, 6 ΒρΡδοΠ ΒΔ. 5} ἴῃ Απννθη- Η. ϑοῖ ψᾶγΖ, εἰπύπθῦ8 Θ 690 ἢ ἢ 5080 - 
ἀπησ δ} ΡΙαίοη ἐπά θΒορίῃρ. 800. 

,. Το! Κι δ ἢ, θνὶ 458 {1006 5Κιιπ8ῖ, ᾿ Α. θοΙΒπιᾶππη, αἷθ. ΗΘ οπἰβίογιπῃ (65 
. Θϑομπιίθι, αἀἷθ ὕγβϑοιθη 46 γδϊΚοῦ- ᾿ 8θη βοιθη ΜΌΝΟΙ ΘΙ ϑπι8.. ᾿ 

νυ ϑηάθιπῇ. ᾿- . 
6. καὐδοπαονῦ, Δ θΙαπά8 ΘΟΠΏΘΠΗγΠΊΠΘ. Ν. ΝΟΒέ[6, Κηνεῖαϑ, Εἶπ ϑιυαϊο. 

Α. Ψ ΔΗΙ, οἰπίθ68 {80Ρ Πἰϑιορίβομθ θ0- ΗΝ. ΘΟ ΔΠη2, ἀδ6Γ που θοΓβϑίζορ ΠΑΧ 
ν. ϑογάθί. Ἰο κεν ἀξ, | 

Ἡ, ΒοΟΘΗΠΙΘΡ -Βοπιαπάξ, οἷη πϑιθ8  Β. ΡΘοίβοΙ, ΕΓι Η6Ρ8018 ἀγαπιϑίϊβομα, 
ΝΟΡΚ ἐθ68 ΜυΠ|α 2 ΕΥΘαπΙθηΐθ. 

2. ἈθτοΙΠ ΠΠ 6: 

Δ. Βαι 80}, εἶθ 5ἴοα. Εἴη ΒΟΙΓΔΠ ΖῈΡ 
ΡΒΠΟΘΟρΡ ἢ βοῆση Ργορδαθιῃκ. 

ΝΒ. ΘΙοδσθπγ6, αἷ6 ΡΗΠΟΒΟΡΗΐΘ ἵπὶ θγηι- 
παϑἰ αἰ πη ΟΡΓΙΟἢ ἴ, 

Ρ. Οἀμπ6, 6 Κ4886016"5 ΨνδΓβδΙΠΠ ΠΠΠ6 
46 ΘΡοΡγ 50 ἢ πάπποι" ππὰ 88 808 
ἴῃ" Ζ [Θρηθη ἰβἷ. 

0. ΒΙ 0 εἴθ}, Εἰθπιοπίαυιηδίμ θα. 

Β. Ηο πιαηπ, 7υβϑῖι8 Νῦθογ8 ΘΟθϑηΚθη 
Πἀ56Ρ ΕνΖίθθμηθ ἀπὰ ὕπίθννοῃΐ, 
0. ΜΝ οἶ86, 50} ΠΡ Κοπιπιθηΐαγθ Ζιὶ ἀθιιῖ- 

8Β0Π6η ΚΙ65ϑίκοιη. 

Ἡ, ΟΡ, αἴθ. ΒΘ  ορΓ η5 δὴ ἄθη. 

όπογοη ϑοπμίθη Ὀθι 80! απ48 πη 
916 γϑῖο 8. 

ΜΝ. θηζο, Εἶ60 πριθῃ [ΘηγΡρπθ (δ ὺ 

ἔγδηχὔϑίβομθη δὔπθΡθη Κηδθθηβομε θη. 

Ἀπ ἢ ΒΡ ἢ 6 Ργοβροκὶθ υπά Ρεοθθπθθ πὑπρορθοῆποῖ ἀπο [606 ΒιΟΙΠΑπα πᾳ νΐα. 

-Ροδιίτοί νη θὲ γον ρβμαπαϊαπθ. κααυυσσποσ τι τον ........................... 



“ΠῚ κ 6. Ὁ Εἴη Τιοίμην 

βθϑ. “ ξ0: τς, ἴῃ Οἴπόῖον 

π δ: δ᾽ ἀμ ἠοῦς ἀπ κ Ἢ το 1 μιοῖπιν: 860. κ Ἄς 

Ὶ 5 ὙΠ, ον: 5. Νογάθα. ὙΑῚ ΠΑ ΦΉΣ ἜΑ ἴῃ Τρία. εἶ ιν 

το ἣν ἐν κα νὰ στρ ἐ τὸν 

ἐν ραροθως ὙΑΓΟ ΠΝ ΒΘ ΒΥ απ σιν τ Ἐν ΕΗ 
οι ΒΕ. Ὑ ἄπβοι. ἐπὴν μον 

᾿γοα ΠΡ ΕΝ ΑἹ αὐδοντι ΣΡ Δ ΕΥ  ὍΥ 
γοι Ο: ΒΟΠγοΘ 61. ΤΣ Εν ΠἾΗΝς ᾿ 

ΕΝ οι Τ᾿ Μανχ. : Τὰ 

᾿ϑιηἶϑι. γὸπ. ᾳ. Ὑγδθονα, Ὅπς ὥαμ ἐκ ποσίν, ἐς 


